
68%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2008 έως 31.12.08 
(Ποσά  εκφρασµένα σε Eυρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31-12-2008 31-12-2007
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 4.989.034 4.522.427
Απαιτήσεις από πελάτες (Xρεώστες) 37.891 25.379
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 8.557 1.731
Σύνολο ενεργητικού 5.035.483 4.549.537
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.714.711 3.888.819
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 339.975 258.040
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 22.092 16.302
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 4.076.779 4.163.161
Μετοχικό κεφάλαιο 560.010 60.000
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 398.694 326.376
Σύνολο καθαρής Θέσης µετόχων εταιρίας (β) 958.704 386.376
Σύνολο παθητικού (α) + (β) 5.035.483 4.549.537

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Αρµόδια Νοµαρχία Νοµαρχία Αθθηνών, Τοµέας Ανατολικής Αθήνας
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου α) Νικόλαος Τζανέτος, Πρόεδρος

β) Φαίδων-Θεόδωρος Ταµβακάκης , 
Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
γ) Χαράλαµπος Σταµατόπουλος, Μέλος
δ) David - Phillip Gibs, Μέλος

Ηµεροµηνία Έγκρισης των ετησίων 
Οικονοµικών Καταστάσεων 29-4-2009
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μακρής ∆. Σεραφείµ  
Ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ αεοε
Τύπος έκθεσης ελέγχου Με σύµφωνη γνώµη
∆ιέθυνση διαδικτύου της εταιρίας http://www.alphatrust.gr/hellenicland.htm

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη σηµείωση 6.14 των οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρία δεν 

έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 και 2008.
2. Τα πάγια στοιχεία της Εταιρίας έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση.
3.  ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 

έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή  λειτουργία της Εταιρίας.
4. Η Εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό από την ίδρυση της έως και την χρήση 2008.
5. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιούνται από την µητρική εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Με ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 99,99% και 
εφαρµόσθηκε η µέθοδος ολικής ενοποίησης. 

6. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας στις 29/04/2009. 
7. ∆εν κατέχονται ίδιες µετοχές. 
8. Τα κέρδη ανά µετοχή προσδιορίστηκαν µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία.
9. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της Εταιρίας
από και προς τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, είναι  τα εξής (ποσά σε ευρώ):  

Εταιρία
α) Έσοδα 48.333
β) Έξοδα 3.000
γ) Απαιτήσεις 0
δ) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη 58.000
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 0
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ KATAΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Ποσά  εκφρασµένα σε Ευρώ) 31-12-2008 31-12-2007
Καθαρή θέση έναρξης χρήσης 
(01.01.2008 και 29.11.2006 αντίστοιχα) 386.377 60.000
Καταβολές Μετόχων χρήσης 2008 (ποσά προορισµένα 
γιά αύξηση Μ.Κ.) 225.000 0
Καταβολές Μετόχων χρήσης 2007 (ποσά προορισµένα 
γιά αύξηση Μ.Κ.) -271.000 271.000
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 500.010 0
Κέρδη (ζηµίες) χρήσης, µετά από φόρους 118.317 55.377
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.08 και 31.12.07 αντίστοιχα) 958.704 386.377

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(Ποσά  εκφρασµένα σε Ευρώ) 01/01-31/12/08 29/11/06-31/12/07
Σύνολο κύκλου εργασιών 525.839 160.104
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 525.839 160.104
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 482.307 152.606
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών απ/των 
και αποσβέσεων 482.307 152.606
Κέρδη προ φόρων 296.441 -5.093
Μείον : φόροι -178.124 60.470
Κέρδη µετά από φόρους 118.317 55.377
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 118.317 55.377
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ) 6,3382 27,6883
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή 0,00 0,00

Κηφισιά, 29 Απριλίου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 080806/08

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΥΡΝΑΤΖΗΣ
ΑΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε. Α/21855

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΦΑΙ∆ΩΝ- ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Χ 062986/02

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (‘Εµµεση µέθοδος)

(Ποσά  εκφρασµένα σε Ευρώ) 01/01-31/12/08 01/01-31/12/07
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 296.441 -5.093
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Προβλέψεις -376.082 0
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητος -80 -14
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 185.946 157.714
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -13.177 -25.379
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 45.775 36.617
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -185.946 -157.714
Καταβεβληµένοι φόροι -10.539 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -57.662 6.131
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση ενσώµατων και άυλων παγίων -160.870 -4.451.417
Τόκοι εισπραχθέτες 80 14
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -160.790 -4.451.403
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αντληθέντα δάνεια 0 4.271.671
Εξοφλήσεις δανείων -228.732 -155.668
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 454.010 331.000
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 225.278 4.447.003
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 6.826 1.731
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.731 0
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 8.557 1.731

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61886/01ΑΤ/Β/06/489 Τατοϊου 21, 145 61 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31/12/2008 ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008)
(δηµοσιευµένα βάση του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της,πρέπει να εξασφαλίσει
πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να
ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.


