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                   ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠΌ 01 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 Δσο 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012

                                                                                       (Γεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ Ν. 2190/20 άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηα ΓΛΠ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΩΓΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ 

ΑΘΗΝΩΝ Α.Δ. Ο αλαγλψζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη  πξφζβαζε ζηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαζψο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή-ινγηζηή. Δλδεηθηηθά κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηελ

δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο, φπνπ αλαξηψληαη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία. 

   ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ

Αξκφδηα  Αξρή Τπνπξγείν Αλάπηπμεο,Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ,

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ-Γηεχζπλζε Α.Δ. πνζά ζε Δπξψ

Γηεπζπλζε δηαδηθηχνπ www.eakaa.gr 31/12/2012 31/12/2011

χλζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  :   Πξφεδξνο Γ  Ισάλλεο Παξάζρεο               ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ σπήζεωρ

                                                                 Γ/λσλ χκβνπινο  Γεψξγηνο Γεσξγίνπ (01.01.2012 και 01.01.2011  ανηίζηοισα) 9.070.986,72 8.909.461,81

                                                                 Μέιε Γ   Υαξάιακπνο Παληηζίδεο, Ισάλλεο Κνζκαδάθεο,  Γηνλχζηνο Ρνχηζεο πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά 

                                                                 Ισάλλεο Μεηζνβίηεο,  Δπγελία Παπαζαλαζνπνχινπ απφ θφξνπο 586.242,19 964.739,42

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα (850.183,80)       (803.214,51)              

θαηαζηάζεσλ 30/4/2013 ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζεωρ 

Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Κπξηάθνο Ρηξήο Αξ.Μ ΟΔΛ 12111 (31.12.2009 και 31.12.2008  ανηίζηοισα) 8.807.045,11 9.070.986,72

Διεγθηηθή Δηαηξεία Πξατζγνπψηεξρανπζθνχπεξο ΑΔ

Σχπνο Έθζεζεο Διέγρνπ Διεγθηψλ Με ζχκθσλε γλψκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ                         Πνζά ζε Δπξψ πνζά ζε Δπξψ

31/12/2012 31/12/2011 Έκκεζε κέζνδνο 01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2011

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 15.485.699,90 16.598.489,51 Κέξδε ρξήζεσο πξν θφξσλ 774.655,82 1.212.756,57

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 107,76 291,39 Πιένλ/(Μείν)λ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζέκαηα 354.025,16 371.682,81 Απνζβέζεηο 1.157.077,09 1.147.727,53

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ρξεψζηεο 516.287,61 559.868,37 Πξνβιέςεηο 5.224,60 1.229,28

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 286.007,65 678.427,38 Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (2.974,45)          (15.572,94)                

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 16.642.128,08 18.208.759,46 Άιια έζνδα (6.141,56)                  

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 51.901,61 94.732,09

Πιένλ/Μείνλ άιια θέξδε θαη δεκηέο (348.336,49)       (348.336,49)              

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Μείσζε/(αχμεζε) απνζεκάησλ 17.657,65          (142.336,22)              

Μεηνρηθφ θεθάιαην 5.782.355,00 5.782.355,00 Μείσζε/(αχμεζε) απαηηήζεσλ (32.718,48)         124.739,51

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 3.024.690,11 3.288.631,72 (Μείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ

ύνολο ιδίων κεθαλαίων ιδιοκηηηών (α) 8.807.045,11 9.070.986,72 ηξαπεδψλ) (19.399,25)         (160.410,91)              

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο (β) 0,00 0,00 Μείνλ:

ύνολο ιδίων κεθαλαίων (γ) = (α)+(β) 8.807.045,11 9.070.986,72 Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 1.735.200,00 2.602.800,00 θαηαβεβιεκέλα (51.901,61)         (94.732,09)                

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.922.487,24 5.251.220,19 Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (184.693,02)       (354.865,44)              

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 867.600,00 867.600,00 ύνολο ειζποών/(εκποών) από 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 309.795,73 416.152,55 λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ    (α) 1.366.493,47 1.458.789,33

ύνολο ςποσεώζεων (δ) 7.835.082,97 9.137.772,74 Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ) 16.642.128,08 18.208.759,46 Σφθνη εηζπξαρζέληεο 2.974,45 15.572,94

Αγνξά εμνπιηζκνχ (44.103,85)         (218.351,46)              

ύνολο ειζποών/(εκποών) από 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ    (β) (41.129,40)         (202.778,52)              

πνζά ζε Δπξψ Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (867.600,00)       (1.301.400,00)            

01/01 - 31/12/2012 01/01 - 31/12/2011 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (850.183,80)       (803.214,51)              

Κχθινο εξγαζηψλ 2.558.004,00 3.167.602,14 ύνολο ειζποών/(εκποών) από 

Μηθηά θέξδε 1.085.456,09 1.591.877,70 σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ    (γ) (1.717.783,80)    (2.104.614,51)            

Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδ/θψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ 823.582,98 1.291.915,72 Καθαπή αύξηζη /(μείωζη) ζηα ηαμιακά

Κέξδε πξν θφξσλ 774.655,82 1.212.756,57 διαθέζιμα και ιζοδύναμα πεπιόδος

Κέπδη μεηά από θόποςρ (Α) 586.242,19 964.739,42 (α) + (β) + (γ) (392.419,73)       (848.603,70)              

Καηαλέκνληαη ζε : Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 586.242,19 964.739,42 έλαξμεο πεξηφδνπ 678.427,38 1.527.031,08

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 0,00 0,00 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα

ιήμεο πεξηφδνπ 286.007,65 678.427,38

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β) 0,00 0,00

ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ (Α)+(Β) 586.242,19 964.739,42

Καηαλέκνληαη ζε : 

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 586.242,19 964.739,42

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 0,00 0,00

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή (ζε € ) 0,30 0,49

Κέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ 

θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ (EBITDA) 1.632.323,58 2.091.306,79

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

1. Η εηαηξεία έρεη πεξαηψζεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο κέρξη θαη ρξήζε 2009. Γηα ηελ αλέιεγθηε ρξήζε 2010, ε δηνίθεζε εθηηκά πσο δελ πξνθχςνπλ ζεκαληηθά πνζά πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ ζην 

   κέιινλ (αλαθνξά θαη ζηε ζεκείσζε 8 επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ). Γηα ηελ ρξήζε 2011 έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ λ.3842/2010. 

   Η ίδηα δηαδηθαζία ζα ηεξεζεί θαη γηα ηελ ρξήζε 2012. Σν πεξηερφκελν ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θνηλνπνηείηαη ζηελ Γηεχζπλζε Διέγρνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.

2. Δπί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο δελ πθίζηαληαη εκπξαγκαηα βάξε. 

3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ή ηελ ιεηηνπξγία ηεο.

4. Ο αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε 4 άηνκα.

5. Η δηελεξγεζείζα πξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε φζα νξίδεη ν λφκνο 2112/1920 θαη γηα ηελ ρξήζε 2012 αλέξρεηαη ζην πνζφ € 5.224,60.  

6. Σα πνζά ησλ πσιήζεσ θαη αγνξψλ ηεο Δηαηξείαο κε ζπγγελείο εηαηξείεο ζσξεπηηθά ζπφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 40.211,58 θαη € 113.817,76 αληίζηνηρα.

   Σα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ζπγγελείο εηαηξείεο ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο αλέξρνληαη ζε € 57.175,54 θαη € 20.291,04.

7. Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ινηπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 1.749.161,89 θαη € 47.894,26. Σα ππφινηπα ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ινηπέο ζπλδεδεκέλεο ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο αλέξρνληαη ζε € 128.364,03 θαη € 7.355,69.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ                         Ο   ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΥΗ                          ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟΤ          ΜΑΡΩ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ

ΑΓΣ ΑΚ 096629                    ΑΓΣ Υ 556658 ΑΡ.ΑΓΔΙΑ 0015104 Α΄ΣΑΞΗ

ΑΓΣ Φ 143671

http://www.eakaa.gr/

