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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 10,685,138.58 10,549,561.89 Λειτουργικές δραστηριότητες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 240,525.73 203,238.07 Ζημιές προ φόρων -71,485.43  -71,098.49  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10,925,664.31 10,752,799.96 Πλέον/μείον προσαρμογές για:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αποσβέσεις 5,091.44 5,153.75 

Μετοχικό Κεφάλαιο 12,690,000.00 12,500,000.00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 814.30 1,202.28 

Οφειλόμενο Κεφάλαιο 70,000.00 30,000.00 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 

τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -2,222,452.45  -2,138,060.33  Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 13,908.03  -2,016.03  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 10,537,547.55 10,391,939.67 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -45,018.65  -55,033.44  

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 358,423.42 348,046.73 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 16,146.08  -1,347.46  

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 29,693.34 12,813.56 Μείον:

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 388,116.76 360,860.29 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -820.27  -1,214.54  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 10,925,664.31 10,752,799.96 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές                       

δραστηριότητες (α) -81,364.50  -124,353.93  

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων -140,668.13  -227,578.82  

Τόκοι εσπραχθέντες 5.97  12.26  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές                        

δραστηριότητες (β) -140,662.16 -227,566.56 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

01/01/18-31/12/18 01/01/17-31/12/17
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 230,000.00 320,000.00 

Κύκλος εργασιών 0.00 0.00 Κόστος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -1,796.30 -2,499.20 

Μικτά κέρδη/ζημίες  0.00 0.00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 228,203.70 317,500.80 

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -70,671.13 -69,896.21 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 6,177.04 -34,419.69 

Ζημίες  προ φόρων -71,485.43 -71,098.49 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

περιόδου 59,181.72 93,601.41 

Ζημίες μετά από φόρους -82,595.82 -108,776.48 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 65,358.76 59,181.72 

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων -65,579.69 -64,742.46 

31/12/18 31/12/17

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2018 και 01.01.2017 

αντίστοιχα) 10,391,939.67 10,183,215.35

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -82,595.82 -108,776.48

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 228,203.70 317,500.80
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2018 και 31.12.2017 

αντίστοιχα) 10,537,547.55 10,391,939.67

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018

Ποσά εκφρασμένα σε €

Ποσά εκφρασμένα σε € 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018

Ποσά εκφρασμένα σε € 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2018

Ποσά εκφρασμένα σε € 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ:8056101000-ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65406/01ΑΤ/Β/08/085 - Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία                  : Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών      Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :   Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
Διεύθυνση διαδικτύου                                  :  www.hertz.gr                                                                                                                 Γεώργιος Βασιλάκης, Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό                                                                                        Νικόλαος Κατσικερός, Μέλος
Συμβούλιο των ετήσιων Οικονομικών                                                                                            Δημήτριος Φρυδάς,  Μέλος 
Καταστάσεων                                                  : 31 Μαίου 2019                                                                                                                   
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής                        : Δημήτριος Σούρμπης (Α.Μ. 16891)                                           
Ελεγκτική εταιρεία                                        : ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . (Α.Μ. 113)                                                                                                          
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών              : Με σύμφωνη γνώμη       
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας           :  www.hertz.gr                                                          

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018
(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 τ ην 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       Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΘΕΟΔ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ    ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ 

         ΑΔΤ ΑΝ 049866       ΑΔΤ ΑΒ 348453     ΑΔΤ Φ 093095 

                           ΑΜ Αδείας Ο.Ε.Ε. 

                           12816/Ά 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.14 των Οικονομικών Καταστάσεων. 

4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στις 31.12.17  2 άτομο, στις 31/12/2018  2 

άτομo .

5. Στην Εταιρεία  δεν έχουν σχηματιστεί «Λοιπές προβλέψεις» έως την 31.12.2018

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 9.960,00

γ) Απαιτήσεις 0,00

δ) Υποχρεώσεις 0,00

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 01.01.2018 -31.12.2018 ήταν 140  χιλ. 

Ευρώ


