Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οικονομικά Αποτελέσματα Φρήσης 2013
Κευάλαια από Επιτειρηματική Λειτοσργία Εσρώ 1,9 εκατ. – Μέρισμα Εσρώ 0,09 ανά μετοτή
Τα έζνδα από κηζζώκαηα ην 2013 αλήιζαλ ζηα Επξώ 4,4 εθ. έλαληη Επξώ 4,9 εθ. ηεο ρξήζεο
2012. Η κείσζε (10,2%) νθείιεηαη ζηελ αλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ ύςνπο ησλ ελνηθίσλ κε ηνπο
πθηζηάκελνπο κηζζσηέο. Αληίζηνηρα ηα Κεθάιαηα από ηελ επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία-Funds From
Operations αλήιζαλ ζε Επξώ 1,9 εθ. έλαληη Επξώ 2,9 εθ. ην 2012.
Αλαιπηηθόηεξα ε πνξεία ησλ βαζηθώλ κεγεζώλ ηεο εηαηξείαο έρεη σο εμήο:
-

Τα θέξδε κεηά θόξσλ θαη πξν κεηαβνιώλ απνηηκήζεσλ αθηλήησλ αλήιζαλ ζε Επξώ 1,8 εθ
έλαληη θεξδώλ Επξώ 2,9 εθ ηεο πεξζηλήο ρξήζεο. Μεηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ δεκηώλ
απνηίκεζεο ύςνπο Επξώ 3,4 εθ. ηα απνηειέζκαηα δηακνξθώλνληαη ζε δεκηέο Επξώ 1,5 εθ.
έλαληη δεκηώλ Επξώ 4,2 εθ. ηεο ρξήζεο 2012.

-

Τν ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ αλήιζαλ ζε Επξώ 1,4 εθ. έλαληη Επξώ 1,8 εθ. ηεο
πξνεγνύκελεο ρξήζεο ζαλ απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο πεξηνξηζκνύ ησλ δαπαλώλ πνπ
εθαξκόζηεθε.

-

Η αμία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ αθηλήησλ ηελ 31.12.2013 αλέξρεηαη ζε Επξώ 76,0 εθ. έλαληη
Επξώ 79,3 εθ. ηελ 31.12.2012, κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο ζηελ εύινγε αμία.

-

Τα καθξνπξόζεζκα δάλεηα ζηηο 31-12-2013 αλέξρνληαη ζε Επξώ 7,5 εθ. θαη ηα ηακεηαθά
δηαζέζηκα ζε Επξώ 5,9 εθ.

-

Η εζσηεξηθή αμία (NAV) αλήιζε ζε Επξώ 78,8 εθ ή Επξώ 1,44 αλά κεηνρή έλαληη Επξώ 1,56
αλά κεηνρή ζηηο 31-12-2012.

Τν πξνηεηλόκελν κέξηζκα πξνο δηαλνκή αλέξρεηαη ζε Επξώ 0,09 αλά κεηνρή.
Πάγηα ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο απνηειεί ε δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο ζε καθξνρξόλην
νξίδνληα, ζηεξηδόκελε ζηελ πνηόηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ,
ώζηε λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δίλεη ζηνπο κεηόρνπο ηεο πςειέο κεξηζκαηηθέο απνδόζεηο.
Σε απηό αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ε αλαζεώξεζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ δηεπξύλεη
ζεκαληηθά ηηο πξννπηηθέο ησλ ΑΕΕΑΠ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν
ζηηο όπνηεο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή θηεκαηαγνξά

Οι οικονομικές πληροφορίες για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 παρατίθενται στην ιστοσελίδα της εταιρείας
(www.trastor-reic.gr )

