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1) Οι Οικονοµικέ̋ Καταστάσει̋ τη̋ Εταιρεία̋ περιλαµβάνονται στι̋ ενοποιηµένε̋ οικονοµικέ̋
καταστάσει̋ τη̋ εταιρεία̋ AUTOGRILL SpA (µητρική του Οµίλου AUTOGRILL), µε τη µέθοδο
τη̋ πλήρου̋ ενοποίηση̋, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιταλία και στι̋ 31 ∆εκεµβρίου
κατείχε άµεσα το 100% του εταιρικού κεφαλαίου τη̋ Εταιρεία̋.

2) Οι λογιστικέ  ̋αρχέ  ̋τη  ̋Εταιρεία  ̋έχουν τηρηθεί µε συνέπεια από 01/01/2004 έω  ̋31/12/2012.
3) ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων τη̋ Εταιρεία̋.
4) ∆εν υπάρχουν σηµαντικέ̋ ενδεχόµενε̋ υποχρεώσει̋, επίδικε̋ ή υπό διαιτησία διαφορέ̋

δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση τη̋ Εταιρεία̋.

5) Αριθµό̋ του απασχολούµενου προσωπικού τη̋ Εταιρεία̋ στο τέλο̋ τη̋ τρέχουσα̋ χρήση̋:
109 (2011:149).

6) Τα ποσά των αγορών εµπορευµάτων τη̋ Εταιρεία̋ από συνδεδεµένε̋ εταιρείε̋, σωρευτικά
από την έναρξη τη̋ διαχειριστική̋ χρήση̋, ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 46.392,17.
Περαιτέρω, η λήψη υπηρεσιών από συνδεδεµένε̋ εταιρείε̋ ανήλθε στο ποσό των Ευρώ
31.901,80 και οι τόκοι βραχυπρόθεσµου δανείου στο ποσό των Ευρώ 56.711,98. Τα υπόλοιπα
των υποχρεώσεων τη̋ Εταιρεία̋ προ̋ συνδεδεµένε̋ εταιρείε̋ στη λήξη τη̋ τρέχουσα̋
χρήση̋, ανέρχονται σε Ευρώ 2.473.293,08 εκ των οποίων Ευρώ 2.408.572,77 ω̋
βραχυπρόθεσµο δάνειο. Περαιτέρω, είχε ω̋ έσοδα από συνδεδεµένε̋ εταιρείε̋ το ποσό
των Ευρώ 34.996,12.

7) Οι µικτέ̋ αµοιβέ̋ των διευθυντικών στελεχών ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 113.655,25. Την
31 ∆εκεµβρίου 2012 δεν υπήρχαν οφειλέ̋ τη̋ Εταιρεία̋ προ̋ τα διευθυντικά στελέχη τη̋.

8) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τι̋  χρήσει̋  2007-2011.  Οι Οικονοµικέ  ̋Καταστάσει̋
περιλαµβάνουν πρόβλεψη ΕΥΡΩ 124.670,11 για αυτέ  ̋τι̋  ανέλεγκτε  ̋χρήσει̋ .

9) ∆εν υπάρχει άλλη ουσιώδη̋ για του̋ αναγώστε̋ των οικονοµικών καταστάσεων
πληροφορία ω̋ προ̋ την χρηµατοοικονοµική κατάσταση και πορεία των δραστηριοτήτων
τη̋ Εταιρεία̋ µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευση̋ του̋.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έω̋ 31 ∆εκεµβρίου 2012
(δηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσει̋ που συντάσουν ετήσιε̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, ενοποιηµένε̋ και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)
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Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίε̋, που προκύπτουν από τι̋ οικονοµικέ̋ καταστάσει̋, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα
τη̋ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Συνιστούµε εποµένω̋ στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδου̋ επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την
εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου τη̋ εταιρία̋, όπου αναρτώνται οι οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ καθώ̋ και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31.12.2012 31.12.2011
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.815.970,52 2.308.540,97
Ἁλα περιουσιακά στοιχεία 52.814,85 68.096,45
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.486.630,42 1.266.935,68
Αποθέµατα 280.761,97 370.721,30
Απαιτήσει̋ από πελάτε̋ 326.860,78 471.880,93
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 551.997,63 728.889,30

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.515.036,17 5.215.064,63

============= =============

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εταιρικό κεφάλαιο 1.696.350,00 1.696.350,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρή̋ Θέση̋ -1.844.741,55 -348.217,91

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρή̋ Θέση̋ Eταίρων εταιρία̋ (α) -148.391,55 1.348.132,09

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Προβλέψει̋ / Λοιπέ̋ µακροπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 246.384,72 221.267,72
Βραχυπρόθεσµε̋ δανειακέ̋ υποχρεώσει̋ 2.408.572,77 1.751.936,74
Λοιπέ̋ βραχυπρόθεσµε̋ υποχρεώσει̋ 2.008.470,23 1.893.728,08

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.663.427,72 3.866.932,54

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(γ)=(α)+(β) 4.515.036,17 5.215.064,63

============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ

31.12.2012 31.12.2011
Σύνολο καθαρή̋ θέση̋ έναρξη̋ χρήσεω̋
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 1.348.132,09 1.787.098,94
Κέρδη / (Ζηµίε̋) χρήσεω̋ µετά από φόρου̋ -1.496.523,64 - 438.966,85
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0,00 0,00

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο καθαρή̋ θέση̋ λήξη̋ χρήσεω̋
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) -148.391,55 1.348.132,09

============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ

31.12.2012 31.12.2011
Kύκλο̋ εργασιών 9.388.184,03 11.709.391,30
Μικτά κέρδη 5.890.815,57 7.611.479,79
(Zηµίε̋) / κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων -1.713.850,97 -473.399,37
(Zηµίε̋) / κέρδη προ φόρων -1.773.182,21 -512.563,91

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
(Zηµίε̋) / κέρδη µετά από φόρου̋ -1.496.523,64 -438.966,85

============= =============

Κατανέµονται σε:
Εταίρου̋ Εταιρεία̋ -1.496.523,64 -438.966,85
(Zηµίε̋) / κέρδη µετά από φόρου̋
ανά εταιρικό µερίδιο (σε ΕΥΡΩ) -26,47 -7,76
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων -1.104.214,51 387.945,83

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασµένα σε ΕΥΡΩ

Λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ 31.12.2012 31.12.2011
Αποτελέσµατα προ φόρων -1.773.182,21 -512.563,91
Πλέον / µείον προσαρµογέ̋ για:
Aποσβέσει̋ 609.636,46 861.345,20
Προβλέψει̋ 25.117,00 8.106,61
Συναλλαγµατικέ̋ διαφορέ̋ 919,17 729,55
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίε̋)
επενδυτική̋ δραστηριότητα̋ -67,84 -163,11
Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 56.711,98 34.549,95
Πλέον/µείον προσαρµογέ  ̋για µεταβολέ  ̋λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνηση  ̋ή που σχετίζονται µε τι̋  λειτουργικέ  ̋δραστηριότητε :̋
Mείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων 89.959,33 -14.190,69
Αύξηση απαιτήσεων 267.918,31 74.783,25
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 177.012,22 -978.261,13
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -57.631,15 -35.094,91
Καταβεβληµένοι φόροι -62.270,07 -29.530,30

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
λειτουργικέ̋ δραστηριότητε̋ (α) -665.876,80 -590.289,49

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικέ̋ δραστηριότητε̋
Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων -101.784,41 -616.533,25
Τόκοι εισπραχθέντε̋ 67,84 163,15

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εκροών από επενδυτικέ  ̋δραστηριότητε  ̋(β) -101.716,57 -616.370,10

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Χρηµατοδοτικέ̋ δραστηριότητε̋
Εισπράξει̋ από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 656.636,03 860.000,00
Εξοφλήσει̋ δανείων 0,00 0,00
Mερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εκροών από χρηµατοδοτικέ  ̋δραστηριότητε  ̋(γ) 656.636,03 860.000,00

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα χρήση̋ (α) + (β) + (γ) -110.957,34 -346.659,59
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξη̋ χρήση̋ 382.512,16 1.561.882,32

−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξη̋ χρήση̋ 271.554,82 1.215.222,73

============= =============1

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2013
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