
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Νομαρχία ή Πρωτοδικείο : Περιφέρεια Αττικής, Γενική Διεύθυνση Αναπτύξεως Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 30/3/2016

Σύνθεση Δ.Σ. : Ποιμενίδης Γεώργιος Πρόεδρος Ορκωτός ελεγκτής : Αντώνιος Προκοπίδης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511)

Σουλελές Ιωάννης Αντιπρόεδρος Ελεγκτική εταιρία : PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 132)

Κουτρουμπής Σωκρατης Μέλος Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή : Έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη

Διεύθυνση διαδικτύου Μητρικής Εταιρίας : aipelaiona.alpha.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2015 31/12/2014 Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 794 948 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και

Χρηματικά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 16.337 19.371 επενδυτικών αποτελεσμάτων (5.617) (17.489)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  - 4 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (5.617) (17.514)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.131 20.323 Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (7.153) (17.500)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (7.153) (17.500)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (11,9222) (29,1600)

Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000 60.000 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (49.782) (42.629) αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (5.617) (17.489)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 10.218 17.371

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.913 2.952 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 6.913 2.952 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)=(α)+(β) 17.131 20.323 ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2015 31/12/2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα) 17.371 34.871

ΕΤΑΙΡΙΑ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (7.153) (17.500)

Λειτουργικές Δραστηριότητες Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (5.617) (17.514) (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα) 10.218 17.371

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 219 656 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  - 25 1. Η υποχρέωση της εταιρίας για δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») προκύπτει από τις διατάξεις του αρ. 134 του Ν. 2190/1920. Τα 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: οικονομικά στοιχεία της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «Μπάμπης 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 4 44 Βωβός - Διεθνής Τεχνική Α.Ε»

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.563 (4.690) 2. Δεν υπάρχουν επίδικες υποθέσεις που να αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 

Μείον: κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.

Καταβεβλημένοι φόροι (203) (64) 3. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015, η εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επιβαρύνσεις που ενδέχεται να

Σύνολο εισροών / (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (3.034) (21.544) προκύψουν από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.

Επενδυτικές Δραστηριότητες 4. Η εταιρεία δεν έχει απασχολούμενο προσωπικό την 31/12/2015 και 31/12/2014.

Τόκοι εισπραχθέντες  - 39 5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη την 31/12/2015 : ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύνολο εισροών / (εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (β)  - 39 α) Έσοδα  - 

Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες β) Έξοδα  - 

Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου στην ίδρυση  -  - γ) Απαιτήσεις  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων (γ)  -  - δ) Υποχρεώσεις 329

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης  - 

 και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (3.034) (21.505) στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 19.371 40.876 ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 16.337 19.371 6. Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

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 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε.
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της μητρικής εταιρείας ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., όπου
αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 120929801000

ΕΔΡΑ : Λεωφόρος Αθηνών 77, 104 47 Αθήνα


