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31/12/2014 31/12/2013
1/1/13 - 

31/12/14

1/1/13 - 

31/12/13

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 71 95

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 0 1 Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 92 18

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.583 5.153
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων (410) 11

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12 11 Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων (479) 10

Απαιτήσεις από πελάτες 35 212 Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (482) 9

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.325 2.550

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.955 7.927 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (6) (23)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (488) (14)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 3.315 2.384 Κέρδη/ζηµιές µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε Ευρώ) (48,2000) 0,0860

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (483) 5 Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε Ευρώ) 0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 2.832 2.389
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (299) 11

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 6.150 3.039

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.907 1.907

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.066 592

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 9.123 5.538

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 11.955 7.927

1.1.13 - 

31.12.14

1.1.13 - 

31.12.13

Λειτουργικές δραστηριότητες

31/12/2014 31/12/2013 Αποτέλεσµα προ φόρων -479 10

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/13 &  1/1/12) 2.389 379 Πλέον/Μείον προσαρµογές για:

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες) (488) (14) Αποσβέσεις 111

Αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου 931 2.024 Τόκοι και συναφή έσοδα -16 0
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/13 & 31/12/12) 2.832 2.389     Τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 85 0

Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης -299 10

Μείωση / αύξηση σε:

Εµπορικές απαιτήσεις 177 288

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις -298 -1003

1)Κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η  εκµετάλλευση Σταθµού Αυτοκινήτων. Μείωση / αύξηση σε:

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Προµηθευτές 458 60

2) Η παρουσιαζόµενη χρήση αποτελεί την πεµπτη εταιρική χρήση. ∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 13 -62

3) Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συµπεριληφθεί  µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιηµένες Είσπραξη επιχορηγήσεων 0 0

οικονοµικές καταστάσεις της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα και Πληρωµές φόρου εισοδήµατος -4 -6

κατέχει το 83,33% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 47 -713

4) Η εταιρεία δέν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Επενδυτικές δραστηριότητες

Για τις χρήσεις 2011-2013 η Εταιρεία υπάχθηκε στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται Προσθήκες ασώµατων ακινητοποιήσεων -4.540 -4208

από τις  διατάξεις του άρθρου 82 παραγ. 5 Ν. 2238/1994.  Από τον έλεγχο αυτό δέν προέκυψαν διαφορές φόρου. Ο έλεγχος Τόκοι εισπραχθέντες 16 0

της χρήσης 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -4.524 -4208

δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2014. Εκτενής αναφορά γίνεται  στην σηµείωση 10 της Ετήσιας Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Οικονοµικής Έκθεσης της 31/12/2014. Μεταβολη µετοχικου κεφαλαιου 931 2001

5) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων και δεν έχουν σχηµατισθεί σχετικές Καθαρη µεταβολη µακροπροθεσµων δανειων 3.111 2539

προβλέψεις.      Πληρωµές τόκων και λοιπών χρηµατοοικονοµικών εξόδων -85 0

6) Η εταιρεία απασχολεί 6 άτοµα προσωπικό µε 31/12/2014 ενώ απασχολούσε 0 µε 31/12/13
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.957 4540

7) Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά την κλειόµενη χρήση και τα υπόλοιπα κατά την 31/12/2014 έχουν ως εξής:
Καθαρή αύξηση / µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης (α) + (β) + (γ) -520 -381

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 571 952

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 51 571

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 5.521

γ) Απαιτήσεις 0

δ) Υποχρεώσεις 179

ε) Συναλλαγές & αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 0

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0

Αθήνα, 23/3/2015

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

∆ηµήτριος Αντωνάκος Εµµανουήλ Βράϊλας Νικόλαος Βαλµάς
Α∆Τ: ΑΗ - 042199 Α∆Τ: ΑΚ - 123146 Α.∆.Τ.: Σ023301

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε.: 0086235 - A' ΤΑΞΗ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (έµµεση µέθοδος)

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68164/01/Β/09/177,   ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8827501000

Λ.Μεσογείων 85, 115 26, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

(∆ηµοσιευµένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ". Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου του εκδότη , όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.


