
: Περιφέρεια Αττικής,  Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Π.Ε. Βόρειου Τοµέα Αθηνών Πρόεδρος & ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος : Παναγιώτα Ζαγάρη 

: Αντιπρόεδρος 
Μέλος 

: Μέλος 
: Μέλος 
: Μέλος 
: Μέλος 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
4.342.982 4.390.634 (1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα)

665 665 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
982 464 (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

3.816 9.271 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 129.859 38.208
13.611 2.070 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 1.673.370 1.459.758

4.362.056 4.403.104 (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

1.200.000 1.170.000
473.370 289.758

1.673.370 1.459.758 1.1 -31.12.2013 1.1-31.12.2012
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2.338.141 2.633.709 Κέρδη προ φόρων 183.792 -134.170
350.545 309.637 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

2.688.686 2.943.346 Αποσβέσεις 47.652 53.953
4.362.056 4.403.104 Προβλέψεις 0 338.132

Αποτέλεσµα επενδυτικής δραστηριότητας -12 -15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 30.400 42.643
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

1.1 - 1.1 - Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -6.359 -5.272
31.12.2013 31.12.2012 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -8.106 -4.756

299.292 328.882 (Μείον):
297.219 326.328 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -30.400 -42.643

Πληρωµές φόρων -16.135 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 200.832 247.872

183.792 -134.170 δραστηριότητες (α)
129.859 -119.473 ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

0 6.395 Τόκοι εισπραχθέτες 12 15

129.859 -113.078 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 12 15

3,3246 -3,0246 δραστηριότητες (β)
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εξοφλήσεις δανείων -284.599 -286.442
Επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους 84.000 39.000
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές -200.599 -247.442

δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 245 445

και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.070 1.625

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.315 2.070

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εταιρεία

α) Έσοδα 297,58

β) Έξοδα 0,00

γ) Απαιτήσεις 0,00

δ) Υποχρεώσεις 41,72

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 0,00

0,00

0,00

       Κηφισιά, 28 Φεβρουαρίου 2014

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                               ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΓΑΡΗ                                         ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

Α.∆.Τ. ΑΒ 283072                                                 Α.∆.Τ. ΑΚ 818876

83.753

Γνώµη χωρίς επιφύλαξη

Θεοδώρα Ροκά

www.alphatrust.eu

28/2/2014

1.459.758

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)

1.534.628

Αγγελική Χατζηδάκη
Κωνσταντίνος Αδάµ

∆ηµήτρης ΝταλίπηςΘεόδωρος Ν. Παπαηλιού
Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε €)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Νόµιµος ελεγκτής

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ελεγκτική εταιρία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)Μετοχικό Κεφάλαιο

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις

-113.078

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

Αποθέµατα

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 7258701000 - Ε∆ΡΑ: Τατοϊου 21, 145 61 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 ∆εκεµβρίου 2013
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ALPHA TRUST ΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της 
εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.        

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρµόδια υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ιεύθυνση διαδικτύου                                                          
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/20006

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

214.180

261.832

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

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

των οικονοµικών καταστάσεων      
Καλλιόπη Παλαιοκαστρίτου

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

Κύκλος εργασιών

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

-91.542

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους  (Α)

-37.589

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών  αποτελεσµάτων  

 1. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2013 και κατά την 31/12/2012 δεν απασχολούσε προσωπικό.
 2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση 6.12 των οικονοµικών καταστάσεων. Η Εταιρεία µέχρι και τη χρήση 2007 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τις χρήσεις του          2011 
και 2012 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1159/22.07.2011 από τον νόµιµο ελεγκτή ενώ για τη χρήση 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος σύµφωνα µε την  ίδια απόφαση 
από τον νόµιµο ελεγκτή. 
 3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία  της Εταιρείας.
 4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας. 
 5. Τα πάγια στοιχεία της Εταιρείας έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση.
 6. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 28/02/2014.

 7. Τα κέρδη ανά µετοχή προσδιορίστηκαν µε βάση το σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία.
 8. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται από την µητρική εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ. µε ποσοστό συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 99,99% και εφαρµόσθηκε  η 
µέθοδος ολικής ενοποίησης. 
 9. Για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η Εταιρεία εφάρµοσε τα ∆.Π.Χ.Α. Οι βασικές λογιστικές αρχές και  µέθοδοι που εφαρµόστηκαν είναι ίδιες µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων του 2012.
10. Τα ποσά  των συναλλαγών της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέλη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους στην λήξη της  τρέχουσας χρήσης είναι τα εξής 
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ):


