
ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας AUTOGRILL SpA (μητρική του Ομίλου AUTOGRILL), με τη μέθοδο
της πλήρους ενοποίησης, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιταλία και στις 31 Δεκεμβρίου
κατείχε άμεσα το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

2) Οι λογιστικές αρχές της Εταιρείας έχουν τηρηθεί με συνέπεια από 01/01/2004 έως 31/12/2014.
3) Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
4) Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις, επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές

δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

5) Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσης:
143 (2013:121).

6) Τα ποσά των αγορών εμπορευμάτων της Εταιρείας από συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά
από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 85.617,84.
Περαιτέρω, η λήψη υπηρεσιών από συνδεδεμένες εταιρείες ανήλθε στο ποσό των Ευρώ
98.165,72  και οι τόκοι βραχυπρόθεσμου δανείου στο ποσό των Ευρώ 40.634,80. Τα
υπόλοιπα των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς συνδεδεμένες εταιρείες στη λήξη της
τρέχουσας χρήσης, ανέρχονται σε Ευρώ 1.957.670,62 εκ των οποίων Ευρώ 1.852.811,62  ως
βραχυπρόθεσμο δάνειο.Περαιτέρω, είχε ως έσοδα από συνδεδεμένες εταιρείες το ποσό των
Ευρώ 49.217,48 από τιμολόγηση υπηρεσιών και το ποσό των Ευρώ 30.410,93 από
τιμολόγηση εξόδων  και απαιτήσεις Ευρώ 25.368,71.

7) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2008-2009.  ΟΙ Οικονομικές
Καταστάσεις περιλαμβάνουν πρόβλεψη ΕΥΡΩ 82.670,11 για αυτές τις ανέλεγκτες χρήσεις.
Για τις χρήσεις 2011-2013 η εταιρεία έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπερασμα χωρίς
επιφύλαξη ενώ για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, βρίσκεται σε εξέλιξη η
εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης από το Νόμιμο Ελεγκτή βάσει των
διατάξεων του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013.

8) Δεν υπάρχει άλλη ουσιώδης για τους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων
πληροφορία ως προς την χρηματοοικονομική κατάσταση και πορεία των δραστηριοτήτων
της Εταιρείας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης τους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)
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Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα
της ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την
εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31.12.2014 31.12.2013
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.937.118,08 1.882.446,23
ΑEλα περιουσιακά στοιχεία 33.746,93 49.637,01
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.641.812,43 1.811.165,34
Αποθέματα 386.176,35 348.968,49
Απαιτήσεις από πελάτες 1.024.334,43 942.230,69
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.025.282,66 414.505,99−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.048.470,88 5.448.953,75============= =============

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Εταιρικό κεφάλαιο 3.696.330,00 3.696.330,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -1.008.414,45 -1.555.561,08−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Καθαρής Θέσης Eταίρων εταιρίας (α) 2.687.915,55 2.140.768,92−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 170.157,66 180.012,11
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.852.811,62 1.297.482,31
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.337.586,05 1.830.690,41−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 4.360.555,33 3.308.184,83−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(γ)=(α)+(β) 7.048.470,88 5.448.953,75============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

31.12.2014 31.12.2013
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως
(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα) 2.140.768,92 -148.391,55
Κέρδη / (Ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους 570.444,78 335.555,79
Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου 0,00 1.999.980,00
Λοιπές κινήσεις -23.298,15 -46.375,32−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως
(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα) 2.687.915,55 2.140.768,92============== =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

31.12.2014 31.12.2013
Kύκλος εργασιών 11.576.236,40 9.018.127,07
Μικτά κέρδη 7.768.454,03 5.852.129,78
(Zημίες) / κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 932.077,36 373.192,74
(Zημίες) / κέρδη προ φόρων 891.479,91 331.987,16−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
(Zημίες) / κέρδη μετά από φόρους 570.444,78 335.555,79============= =============
Κατανέμονται σε:
Εταίρους Εταιρείας 570.444,78 335.555,79
(Zημίες) / κέρδη μετά από φόρους
ανά εταιρικό μερίδιο (σε ΕΥΡΩ) 4,63 2,72
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.300.488,34 703.019,88

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος για τη
χρήση που έληξε την 31/12/2014 2014 2013

Κέρδη μετά φόρων 570.444,78 335.555,79
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Επανεκτίμηση ζημιών από προγράμματα
καθορισμένων παροχών -31.483,99 -35.642,60
Φόρος εισοδήματος που αντιστοιχεί σε στοιχεία
λοιπών συνολικών εισοδημάτων 8.185,84 9.267,08
Λοιπές συνολικές ζημίες εισοδήματα
μετά από φόρους -23.298,15 -26.375,52−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο συγκεντρωτικών κερδών μετά από φόρους 547.146,63 309.180,27============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ

Λειτουργικές δραστηριότητες 31.12.2014 31.12.2013
Αποτελέσματα προ φόρων 891.479,91 331.987,16
Λοιπά συνολικά έσοδα -31.483,99 -35.642,60
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Aποσβέσεις 368.410,98 329.827,14
Προβλέψεις -10.322,09 -66.787,31
Συναλλαγματικές διαφορές 467,64 414,70
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας -0,03 -114,66
Xρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 40.198,15 40.905,54
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων -37.207,86 -68.206,52
Αύξηση απαιτήσεων -1.225.600,12 -646.626,31
Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 485.959,99 -163.163,20
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -40.198,15 -40.905,54
Καταβεβλημένοι φόροι 20.935,65 -14.616,62−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών/(εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 462.640,08 -332.928,22−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων -407.192,75 -393.125,01
Τόκοι εισπραχθέντες 0,03 114,66−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -407.192,72 -393.010,35−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση εταιρικού κεφαλαίου 0,00 1.979.980,20
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 555.329,31 -1.111.090,46−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 555.329,31 868.889,74−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 610.776,67 142.951,17
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 414.505,99 271.554,82−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.025.282,66 414.505,99============= =============1

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2015
ΕΝΑΣ ΕΚ  ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
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