
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:Αλέξανδρος Β. Πετρακόπουλος  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16721) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος του Δ.Σ. Φέσσας Θεόδωρος

Αρμόδια Υπηρεσία:Περιφέρεια Αττικής-Νοτίου τομέα Αθηνών Ελεγκτική εταιρεία: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) Διευθύνων Σύμβουλος Μπιτσάκος Μάκρος

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:     www.alpener.gr Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη / Θέμα έμφασης Αντιπρόεδρος του ΔΣ Σίννης Βασίλειος

Ημερομηνία έγκρισης των  ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

από το Διοικητικό Συμβούλιο : 5 Μαρτίου 2014

31/12/2013 31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών -                               -                            

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 82.025              198.287                      Μικτά Κέρδη/(Ζημίες) -                               -                            

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 82.025              198.287                      Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (103.240)                   (206.233)               

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα 341                           215                       

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.116.000         1.116.000                   Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (102.898)                   (206.018)               

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (1.083.888)        (980.990)                    Μείον Φόροι -                               (690)                      

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α) 32.112              135.010                      Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (102.898)                   (206.708)               

Προμηθευτές 46.175              59.547                        Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -                               -                            

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.738                3.730                          Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (102.898)                   (206.708)               

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 49.913              63.276                        

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 82.025              198.287                      Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) (2,7661) (5,7366)

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (103.240)                   (206.233)               

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

1. Η Εταιρεία έχει περαιώσει σύμφωνα με το Ν.3888/2010 τις χρήσεις 2002-2009. Δεν σχηματίσθηκε πρόβλεψη φόρου 

για την ανέλεγκτη χρήση  2010  γιατί  η εταιρεία δεν είχε έσοδα.

2. Η εταιρεία δεν  απασχολούσε προσωπικό την 31/12/2013 και την 31/12/2012.

3. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων

   και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεμένα μέρη, όπως 

31/12/2013 31/12/2012    αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 135.010            164.477                      1/1 - 31/12/2013 1/1 - 31/12/2012

Κέρδη / (ζημίες)  χρήσεως μετά από φόρους (102.898)           (206.708)                    i).   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 54.000                  18.000               

Αύξηση/ (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου -                        180.000                      ii).  Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη 46.125                  58.690               

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση -                        (2.759)                        
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα ) 32.112              135.010                      

4.  Η εταιρεία είναι θυγατρική της «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» με ποσοστό 90% , η οποία είναι θυγατρική της εταιρείας 

«Quest Συμμετοχών ΑΕ» .Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας 

«Quest Συμμετοχών ΑΕ»με έδρα την Ελλάδα με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

5.   Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 

Έμμεση Μέθοδος λειτουργία  της εταιρείας.

31/12/2013 31/12/2012 6. Στην παρούσα χρήση δεν καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια έξοδα  , που αφορούν έξοδα αυξήσεως 

Λειτουργικές δραστηριότητες κεφαλαίου.

Αποτελέσματα προ φόρων  (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (102.898)           (206.018)                    7. Θέμα 'Εμφασης:Σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπώς  επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα, 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (361)                  (232)                           ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων αυτών.
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 20                     17                               8. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου  2013 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 

διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 183.550            (38.505)                      

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (13.364)             39.052                        

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (20)                    (17)                             

Καταβεβλήμένοι Φόροι (53)                    (690)                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 66.873              (206.393)                    

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Τόκοι Εισπράχθέντες 361 232 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 361                   232                             

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                        180.000                      

 'Αλλα -                        (2.759)                        

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                        177.241                      ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.ΦΕΣΣΑΣ

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 67.235              (28.921)                      Α.Δ.Τ. ΑE 106909/2008

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.053                29.973                        

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 68.287              1.053                          

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

 με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121680101000

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αργυρουπόλεως 2A- 17676 Καλλιθέα 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία και πληροφορίες  χρήσης από 1 Ιανουρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή . 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

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

Α.Δ.Τ.  T 071699/1999

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ  0002601-Α΄ ΤΑΞΗΣ

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

Καλλιθέα, 5  Μαρτίου  2014

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΙΑ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΓΡ. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ

ΑΔΤ. ΑΑ 079768/2005

Θέμα έμφασης: Σύμφωνα με την Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: "....Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στο παρακάτω θέμα:  Επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι μικρότερα του ημίσεως (½) του μετοχικού της 


