
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 8,984,554.19 8,502,461.76 Λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 910,757.25 791,508.71 Ζημιές προ φόρων -600,188.83  -195,565.38  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9,895,311.44 9,293,970.47 Πλέον/μείον προσαρμογές για:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αποσβέσεις 12,236.48 10,342.62 

Μετοχικό Κεφάλαιο 10,960,000.00 9,660,000.00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -1,295.83 -3,066.70 

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -1,226,076.98  -617,006.03  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 

τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 9,733,923.02 9,042,993.97 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -1,346.38  -10,534.62  

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 119,252.29 124,670.17 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -45,539.88  -72,997.57  

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 42,136.13 126,306.33 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -87,030.20  115,450.08  

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 161,388.42 250,976.50 Μείον:
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 9,895,311.44 9,293,970.47 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -549.84  -345.00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές                       

δραστηριότητες (α) -723,714.48  -156,716.57  

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων -494,328.91  -1,421,238.23  

Τόκοι εσπραχθέντες 1,845.67  3,411.70  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές                        

δραστηριότητες (β) -492,483.24 -1,417,826.53 

01/01/12-31/12/12 01/01/11-31/12/11
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 0.00 0.00 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,300,000.00 2,000,000.00 

Μικτά κέρδη/ζημίες  -71,388.12 -37,819.78 Κόστος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -11,440.00 -6,600.00 
Κέρδη /ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων -601,484.66 -198,632.08 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 1,288,560.00 1,993,400.00 

Κέρδη/ζημίες  προ φόρων -600,188.83 -195,565.38 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 72,362.28 418,856.90 

Κέρδη/ζημίες μετά από φόρους -597,630.95 -239,315.19 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 529,941.19 111,084.29 
Κέρδη/ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -589,248.18 -188,289.46 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 602,303.47 529,941.19 

31/12/2012 31/12/2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 

αντίστοιχα) 9,042,993.97 7,287,589.16

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -597,630.95 -239,315.19

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,288,560.00 1,994,720.00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2012 και 31.12.2011 

αντίστοιχα) 9,733,923.02 9,042,993.97

Κηφισιά, 21 Μαίου 2013  

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες: 

SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (SPORTSLAND S.A.)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε € 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65406/01ΑΤ/Β/08/085 - Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 

Ποσά εκφρασμένα σε € 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Ποσά εκφρασμένα σε € 

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :  
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία                  : Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών      Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :   Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος  
Διεύθυνση διαδικτύου                                    :  www.hertz.gr                                                                                                                                                    Ευτύχιος Βασιλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος    
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό                                                                                                                                                                                    Γεώργιος Βασιλάκης, Μέλος  
Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών                                                                                                                                                                                         Νικόλαος Κατσικερός,  Μέλος  
Καταστάσεων                                                    : 21 Μαίου 2013                                                                                                                                                   Δημήτριος Φρυδάς, Μέλος 
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής                         : Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης (Α.Μ. 1391)                                                                                                  
Ελεγκτική εταιρεία                                          :ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (Α.Μ. 155)                                                                                                           
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών              : Με σύμφωνη γνώμη        
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας            :  www.hertz.gr                                                                                       
 
                                                                                            

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012  
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.) 

 
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της SPORTSLAND S.A. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη 

συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  
 

 

           

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

                                                                                                                                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  

           

           

         

     ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΤ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ    ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ       ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΓΓ. ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ  

             ΑΔΤ ΑΚ 031549                                        ΑΔΤ Χ 679379                                         ΑΔΤ Σ 106973                                               ΑΔΤ Φ 093095  

    
                                                       ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε. 12816/Α΄Τάξης  

  

 

       

1. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας AUTOHELLAS ATEE (ποσοστό συμμετοχής 50%)  

 με την μέθοδο της καθαρής θέσης.      

2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων   

 που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.    

3. Δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις.Οι ανέλεγκτες χρήσεις αναφέρονται στη Σημ.12 των Οικονομικών Καταστάσεων.   

4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 31.12.12  1 άτομο,στις 31/12/2011  1 άτομo .     

5. Στην Εταιρεία  δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 31.12.2012     

6. Ποσά εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη  

 της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π.24 έχουν ως εξής :   

 Ποσά σε ευρώ   Εταιρεία     

α) Έσοδα   0.00    

β) Έξοδα  11,917.34    

γ) Απαιτήσεις  0.00    

δ) Υποχρεώσεις  2,340.96    

ε) 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 
διοίκησης 

 0.00    

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0.00    

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0.00    

7. Το σύνολο των επενδύσεων για την περίοδο 01.01.2012 -31.12.2012 ήταν 494 χιλ. ευρώ     

 


