
: Περιφέρεια Αττικής,  Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος : Παναγιώτα Ζαγάρη 

: Αντιπρόεδρος 

Μέλος 

: Μέλος 

: Μέλος 

: Μέλος 

: Μέλος 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

4.158.346 4.203.333 (1.1.2015 και 1.1.2014 αντίστοιχα)

665 665 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

884 884 (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

32.802 41.099 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 325.363 156.279

2.765 3.184 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 2.017.384 1.797.842

4.195.462 4.249.165 (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)

1.620.000 1.350.000

397.384 447.842

2.017.384 1.797.842 1.1 -31.12.2015 1.1-31.12.2014

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.806.577 2.067.912 Κέρδη προ φόρων -31.160 -27.986

371.501 383.411 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

2.178.078 2.451.323 Αποσβέσεις 44.987 45.046

4.195.462 4.249.165 Προβλέψεις 0 80.124

Αποτέλεσμα επενδυτικής δραστηριότητας -11 -9

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21.468 27.750

1.1 - 1.1 - Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 6.383 -2.662

31.12.2015 31.12.2014 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -54.214 81.155

186.675 303.536 (Μείον):

112.362 196.403 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -21.468 -27.750

Πληρωμές φόρων -780 -44.666

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές -34.795 131.002

-31.160 -27.986 δραστηριότητες (α)

-105.821 -21.093 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

0 -10.714 Τόκοι εισπραχθέτες 11 9

-105.821 -31.807 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 11 9

-2,1378 -0,4963 δραστηριότητες (β)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εξοφλήσεις δανείων -292.912 -287.642

Καταβολές κεφαλαίου από μετόχους 327.280 157.500

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 34.368 -130.142

δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα -416 869

και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 3.184 2.315

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.765 3.184

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εταιρεία

α) Έσοδα 171,74

β) Έξοδα 0,00

γ) Απαιτήσεις 0,00

δ) Υποχρεώσεις 28,23

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 113,88

19,64

       Κηφισιά, 25 Φεβρουαρίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                               ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΓΑΡΗ                                         ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 283072                                                 Α.Δ.Τ. ΑΚ 818876

-245

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

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

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους  (Α)

44.801

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και

επενδυτικών αποτελεσμάτων  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

Κύκλος εργασιών

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-9.703

35.284

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

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

των οικονομικών καταστάσεων      

Καλλιόπη Παλαιοκαστρίτου

-31.807

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διεύθυνση διαδικτύου                                                          

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/20006

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ελεγκτική εταιρία

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

(Δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ 

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

www.alphatrust.gr

Αρμόδια υπηρεσία

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

Δημήτριος ΝταλίπηςΣεραφείμ Δ. Μακρής

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

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

25/02/2016

1.797.842

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

1.673.370

Αγγελική Χατζηδάκη

Κωνσταντίνος Αδάμ

Θεοδώρα Ροκά

Νόμιμος ελεγκτής

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

-105.821

Γνώμη χωρίς επιφύλαξηΤύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

Αποθέματα

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 1. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2015 και κατά την 31/12/2014 δεν απασχολούσε προσωπικό. 
 2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στις σημειώσεις 3.11 και 6.10  των οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Για τις   χρήσεις του  
2011 - 2014 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύμφωνα με την ΠΟΛ 1159/22.07.2011 από τον νόμιμο ελεγκτή ενώ   για τη χρήση 2015 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος σύμφωνα με την  ίδια 
απόφαση από τον νόμιμο ελεγκτή.  
 3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία  της Εταιρείας. 
 4. Δεν 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 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 25/02/2016. 
 7. Τα κέρδη ανά μετοχή προσδιορίστηκαν με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία. 

 8. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται από την μητρική εταιρεία ALPHA TRUST Α.Ε  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 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 Δ.Π.Χ.Α. Οι βασικές λογιστικές αρχές και  μέθοδοι που εφαρμόστηκαν είναι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων του 2014. 
10. Τα ποσά  των συναλλαγών της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους στη λήξη της  τρέχουσας χρήσης είναι τα εξής 
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ): 

http://www.alphatrust.gr/

