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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

(ποσά σε ευρώ) 

 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Σηµ. 
01/01-

30/09/2014 
01/01-

30/09/2013 
01/07-

30/09/2014 
01/07-

30/09/2013 

Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 4 13.309,26 1.330.443,20 -1.139.980,92 1.042.602,54 

Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου 5 -203.953,05 -368.832,93 217.165,27 -258.850,31 

Μικτά κέρδη   -190.643,79 961.610,27 -922.815,65 783.752,23 

Άλλα έσοδα-έξοδα 6 -13,58 -190,11 0,02 -7,76 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 -189.672,50 -229.940,67 -54.988,56 -42.281,60 

Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων   -380.329,87 731.479,49 -977.804,19 741.462,87 

Φόρος εισοδήµατος (Ν.3522/06) 8 -10.614,53 -10.498,34 -3.335,00 -3.780,00 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α)   -390.944,40 720.981,15 -981.139,19 737.682,87 

    
 

   
 

Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (€) 9 -0,9362 2,2092 -2,3494 2,2604 

    
 

     

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β)   0,00 0,00 0,00 0,00 

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

  -390.944,40 720.981,15 -981.139,19 737.682,87 

 

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(ποσά σε ευρώ) 

 
Ενεργητικό Σηµ 30/9/2014 31/12/2013 

 
      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

 
      

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 10 3.367,22 3.367,22 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   3.367,22 3.367,22 

        

 
      

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

 
      

Απαιτήσεις από χρηµατιστές 11 574.086,03 118.604,78 

Άλλες απαιτήσεις 12 534.008,59 556.812,42 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

13 9.147.595,69 10.620.244,47 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14 491.057,10 565.054,14 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   10.746.747,41 11.860.715,81 

Σύνολο ενεργητικού   10.750.114,63 11.864.083,03 

        

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις       

 
      

Ίδια κεφάλαια       

 
      

Μετοχικό κεφάλαιο 15 6.681.728,00 6.688.000,00 

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο  16 1.033.023,00 1.033.023,00 

Λοιπά αποθεµατικά 17 2.586.211,41 2.586.211,41 

Αποτελέσµατα εις νέο 18 196.233,71 914.992,52 

Ίδιες µετοχές 19 0,00 -0,01 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   10.497.196,12 11.222.226,92 

        

Υποχρεώσεις       

 
      

Οφειλές από φόρους 20 3.335,00 7.883,81 

Μερίσµατα πληρωτέα 21 16.542,81 38.707,21 

Άλλες υποχρεώσεις 22 233.040,70 595.265,09 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   252.918,51 641.856,11 

Σύνολο υποχρεώσεων   252.918,51 641.856,11 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   10.750.114,63 11.864.083,03 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

(ποσά σε ευρώ) 
 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
µετοχές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2013 4.299.200,00 0,00 2.586.211,41 -0,01 -363.632,82 6.521.778,58 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα             
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - - - 720.981,15 720.981,15 
Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - 

 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00  720.981,15 720.981,15 

Συναλλαγές µε τους µετόχους που 
καταχωρούνται 
απευθείας στην καθαρή θέση 

      

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε 
καταβολή µετρητών 

2.388.800,00 1.194.400,00 - - - 3.583.200,00 

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου - -161.377,00 -  -  50.012,00 -111.365,00 

Εκποίηση κλασµατικών υπολοίπων από 
reverse split 

- - - -  12,55 12,55 

Σύνολο συναλλαγών µε τους 
µετόχους 

2.388.800,00 1.033.023,00 0,00 0,00  50.024,55 3.471.847,55 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/09/2013 6.688.000,00 1.033.023,00 2.586.211,41 -0,01 407.372,88 10.714.607,28 

              

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2014 6.688.000,00 1.033.023,00 2.586.211,41 -0,01 914.992,52 11.222.226,92 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα             
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - - - -390.944,40 -390.944,40 
Λοιπά συνολικά έσοδα - - - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 -390.944,40 -390.944,40 

Συναλλαγές µε τους µετόχους που 
καταχωρούνται 
απευθείας στην καθαρή θέση 

      

Μερίσµατα πληρωτέα - - - - -334.086,40 -334.086,40 
∆ιαγραφή ιδίων µετοχών -6.272,00 - - 0,01 6.271,99 0,00 

Σύνολο συναλλαγών µε τους 
µετόχους 

-6.272,00 0,00 0,00 0,01 -327.814,41 -334.086,40 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/09/2014 6.681.728,00 1.033.023,00 2.586.211,41 0,00 196.233,71 10.497.196,12 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ποσά σε ευρώ) 
 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
01/01-

30/09/2014 
01/01-

30/09/2013 

Εισπράξεις από απαιτήσεις -419.381,74 1.378.640,51 

Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους κ.λ.π. 716.798,84 -4.377.366,74 

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων -15.163,34 -12.238,70 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 282.253,76 -3.010.964,93 

      

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 0,00 

      

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 3.583.200,00 

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου 0,00 -587.477,00 

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 -64.769,86 

Πωλήσεις ιδίων µετοχών (εισπράξεις από κλασµατικά υπόλοίπα) 0,00 12,55 

Μερίσµατα πληρωθέντα -356.250,80 -27.206,22 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -356.250,80 2.903.759,47 

      

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 

-73.997,04 -107.205,46 

  
 

  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 565.054,14 1.217.277,56 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 491.057,10 1.110.072,10 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 

Επωνυµία: «ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και 

µε διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.Ε.Χ.», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του καταστατικού 

της Εταιρείας.                                                                                                                                                                             

Ίδρυση: Το καταστατικό της Εταιρείας καταρτίστηκε από τον συµβολαιογράφο Αθηνών Ευάγγελο 

∆ρακόπουλο, µε την υπ’ αριθµό 3353/21.6.2000 πράξη και πράξη διόρθωσης 3396/24.7.2000 και εγκρίθηκε 

µε την µε αριθµό Κ2-8479/25-7-2000 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 7173/31-7-2000). Έλαβε 

άδεια λειτουργίας µε την µε αριθµό 5/192/6-6-2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ∆ιέπεται από 

τις διατάξεις των άρθρων 27-40 του Ν.3371/2005 «περί Ανωνύµων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» 

και από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών».  

Ως Εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η Εταιρεία υπόκειται στον κώδικα δεοντολογίας Α.Ε.∆.Α.Κ. και 

Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 132/2/19.5.1998). 

Έδρα: Ο ∆ήµος Κηφισιάς, και ειδικότερα επί της οδού Τατοΐου 21, σε γραφεία που έχουν µισθωθεί από την 

Εταιρεία «ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».      

∆ιάρκεια: Η διάρκεια ορίστηκε αρχικά σε 50 χρόνια από τη σύστασή της αλλά µε την από 4/12/12 Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση έγινε τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και η διάρκεια ορίστηκε µέχρι την 

31.12.2019. Η διάρκεια της Εταιρείας µπορεί να παρατείνεται µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που 

λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 & 4 και 28 παρ. 2 του Καταστατικού. 

Σκοπός της Εταιρείας: Ο σκοπός της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι η 

αποκλειστική διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία µπορεί 

να συνεργάζεται ή να συµµετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεµφερείς σκοπούς ή 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κεφαλαιαγοράς. 

Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 6.681.728,00 ευρώ,  

διαιρείται σε 417.608 µετοχές µε ονοµαστική αξία 16 ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. 

Μετοχές: Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές και διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών από την 19/12/2001. 

∆ιοίκηση της Εταιρείας: Η Εταιρεία σύµφωνα µε το καταστατικό της διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

που αποτελείται από 5 µέχρι 11 µέλη. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της σύµφωνα µε την απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10/7/2012, αριθµεί επτά µέλη και κατά την 30.9.2014 αριθµεί έξι, 

µετά την από 14/8/2014 παραίτηση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Άνθιµου Θωµόπουλου και 

έχει ως εξής:  

α) Alexander Zagoreos, Πρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

β Φαίδων-Θεόδωρος Ταµβακάκης, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος 
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γ) Κωνσταντίνος Τζινιέρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος-Εκτελεστικό Μέλος 

δ) Anastasios Adam, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ε) James Edward Jordan, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

στ) Νικόλαος Κυριαζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Έγκριση και ∆ιαθεσιµότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις και οι σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων καλύπτουν την 

περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο κείµενο. 

Εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 23
η
 Οκτωβρίου 2014 και έχουν δηµοσιοποιηθεί 

µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.andromeda.eu .  

Υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων είναι η ∆ιοίκηση της Εταιρείας. 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η  Σεπτεµβρίου 2014 έχουν 

συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή, 

χρηµατοοικονοµικών µέσων διαθεσίµων προς πώληση, χρηµατοοικονοµικών µέσων σε εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων και χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των 

παραγώγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες µέσω αποτελέσµατος, την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους  και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Στις οικονοµικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για να καταρτιστούν 

οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2013 προσαρµοσµένων µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα 

∆.Π.Χ.Α. Η Εταιρεία δεν προέβη στη πρόωρη εφαρµογή κάποιου ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται και δηµοσιεύονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό 

νόµισµα της Εταιρείας και νόµισµα της χώρας έδρας της. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων µε τρόπο ώστε να 

δίνουν µια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των 

αποτελεσµάτων και των ταµειακών της ροών. 

∆εν έχουν γίνει µεταβολές σε λογιστικές εκτιµήσεις (π.χ. ωφέλιµη διάρκεια ζωής περιουσιακών στοιχειών) 

καθώς δεν υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι που να επιβάλλουν τέτοιες µεταβολές. 
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2.2 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών προτύπων  

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα ∆ΠΧΑ και τις διερµηνείες που έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων 

που καλύπτουν περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την 

επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2014   

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων» 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο ∆ΠΧΑ 7 τις 

σχετικές γνωστοποιήσεις. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων - Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου 

ποσού για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία» 

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των 

αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος 

διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση -Ανανέωση 

παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης» 

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, 

το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί µε έναν νέο κεντρικό 

αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. Νέα Πρότυπα 

και ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικές από λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1η Ιανουαρίου του 2014, αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εφαρµόστηκαν 

νωρίτερα από την Εταιρεία 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι 

υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα 

και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής εισφοράς 

είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή της 
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εισφοράς. Η διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 17η 

Ιουνίου 2014 και δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την 

υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν το 

ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Το ∆ΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39. Τα µέρη του ∆ΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέµβριο 2009 

και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη του ∆ΛΠ 39 που σχετίζονται µε την ταξινόµηση και 

επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το 

Νοέµβριο του 2013, το Σ∆ΛΠ πρόσθεσε στο ∆ΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική 

αντιστάθµισης. Σε επόµενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την αποµείωση 

των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 

στις οικονοµικές της καταστάσεις.  

Η ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του προτύπου θα οριστεί από το Σ∆ΛΠ µέσα στο 2014, µε την 

ολοκλήρωση του. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται για το µέρος του προτύπου που έχει εκδοθεί. Η 

Εταιρεία δεν µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 

µε την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει 

η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του 

Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2013 δύο 

κύκλους περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρµογή 

σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012  

∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 
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Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 

προστίθενται ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουµένως 

ήταν µέρος του ορισµού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» 

∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή 

υποχρέωση θα επιµετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των 

κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι η οντότητα παρέχει µόνο 

συµφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τοµέων µε τα περιουσιακά 

στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα παρουσιάζονται τακτικά. 

∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και του ∆ΛΠ 39 δεν 

αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες 

δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν 

είναι σηµαντικό. 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας. 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία Εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην 

αναφέρουσα οντότητα ή στη µητρική της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο µέρος 

της οικονοµικής οντότητας. 

∆.Λ.Π. 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., 

έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ∆ΠΧΑ ή να εφαρµόσει 

νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι 

το νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική οντότητα απαιτείται να 
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εφαρµόσει την ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονοµικές 

καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. 

∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική αντιµετώπιση 

της ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συµφωνίας. 

∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται 

στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, ή το ∆ΠΧΑ 9 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 

Παρουσίαση. 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληρεί τον ορισµό της 

συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε 

ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρµογή και των 

δύο πρότυπων ξεχωριστά. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) - «∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές µεθόδους απόσβεσης» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη 

βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) - «Γεωργία: ∆ιαρκή Φυτά» 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και 

µόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται λογιστικά 

µε τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή να 

επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο-Λογιστικός χειρισµός της απόκτησης µεριδίου 

σε µια από κοινού δραστηριότητα»  

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά 

συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρµόζεται 

σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί». 

Σκοπός του ∆ΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα 

υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική 

οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από 

το κράτος.  

Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσει 

να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» 

σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ όσο και στις 

µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασµών 

παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης, αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών 

εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» το οποίο είναι 

υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017 

και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. 

Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 και 

ΜΕ∆ 31. 

Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε µια οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί 

από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων πιο 

κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο πέντε βηµάτων, που 

πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ∆ΠΧΑ 15 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.3 Χρήση εκτιµήσεων και παραδοχών 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση αναλυτικών λογιστικών 

εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από την Εταιρεία. Οι σηµαντικότερες από 

τις παραδοχές που γίνονται βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και 

αναφέρονται στις σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων, όποτε απαιτείται.  Παρά το γεγονός ότι οι 

εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και 

ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν 

εκτµηθεί. 

Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές υποθέσεις επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Αποκλίσεις των 

λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται την περίοδο κατά την οποία επανεξετάζονται εφόσον αφορούν µόνο 
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την τρέχουσα περίοδο ή αν αφορούν και στις µελλοντικές περιόδους οι αποκλίσεις επηρεάζουν την τρέχουσα 

και µελλοντικές περιόδους.  

2.4 Σύνοψη λογιστικών πολιτικών 

Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση των οικονοµικών 

καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

2.5 Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα της Εταιρείας είναι τα ταµειακά διαθέσιµα, οι βραχυπρόθεσµες 

επενδύσεις και οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

Τα διαθέσιµα της Εταιρείας τοποθετούνται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία 

που αφορά τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. 

Στις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις περιλαµβάνεται το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας το οποίο η διοίκηση της 

Εταιρείας το χαρακτηρίζει ως «κατεχόµενο για εµπορικούς σκοπούς» Οι επιτρεπόµενες επενδύσεις που 

συνθέτουν το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας καθορίζονται στο άρθρο 30 του νόµου 3371/2005 όπως ισχύει. 

Στην περίπτωση αυτή η αρχική αναγνώριση γίνεται στην εύλογη αξία χωρίς να επιβαρύνεται µε τα έξοδα 

διενέργειας της συναλλαγής, και στην συνέχεια αποτιµάται επίσης στην εύλογη αξία και ταξινοµείται στο 

λογαριασµό «Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων», όπως ορίζει το ∆.Λ.Π. 

39. 

Για τίτλους που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια) (π.χ. µετοχές, οµόλογα, παράγωγα) 

ως εύλογη αξία θεωρούνται οι δηµοσιευµένες τιµές την ηµεροµηνία αναφοράς της συνταχθείσας Οικονοµικής 

Κατάστασης. 

Η χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από την Εταιρεία διέπεται από την 

απόφαση 3/645/30.4.13 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα που αφορούν υποχρεώσεις ή απαιτήσεις η διοίκηση της Εταιρείας 

λαµβάνοντας υπόψη τον βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα τους αποφάσισε ότι η εύλογη αξία τους ταυτίζεται µε 

την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία. 

Οι δεσµεύσεις επί των βραχυπροθέσµων επενδύσεων αναφέρονται χωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις 

και αναλύονται στο προσάρτηµα. 

2.6 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

Οι συναλλαγές που διενεργούνται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία 

fixing του ∆ελτίου Τιµών της Ε.Κ.Τ., όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία 

αναφοράς των Οικονοµικών Καταστάσεων, τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, που είναι 

εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την 
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ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στο 

λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

2.7 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους 

µειωµένες κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. 

Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών στοιχείων των παγίων 

κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνο όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που 

αναµένεται να προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες οι άλλες δαπάνες 

συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ. των παγίων καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο, 

κατά το χρόνο της πραγµατοποίησης τους. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιµώµενη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5 έτη 

Η/Υ & Ηλεκτρονικά συστήµατα 3-4 έτη 

Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 5 έτη 

 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

2.8 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας είναι βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα και συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη για 

προεξόφλησή τους στην παρούσα αξία. Οι απαιτήσεις από χρηµατιστηριακές Εταιρείες περιλαµβάνουν τις 

µη εκκαθαρισµένες πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, µείον την 

πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχει 

αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση 

τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στο αποτέλεσµα της χρήσης. 

Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν συνέτρεξε πρόβλεψη σχηµατισµού σχετικής πρόβλεψης. 

2.9 Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά στο Ταµείο της Εταιρείας καθώς και τα ισοδύναµα των ταµειακών 

διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις repos, οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας βραχείας διάρκειας σε 

ευρώ και σε ξένο νόµισµα ρευστοποιήσιµα σε γνωστό ποσό και συνεπώς διατρέχουν αµελητέο κίνδυνο 

µµεταβολής της αξίας τους. 
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Οι καταθέσεις προθεσµίας αποτιµούνται στην εύλογη αξία που είναι η αρχική επένδυση συν τους 

δεδουλευµένους τόκους, απαλλαγµένους από φορολογία, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των Οικονοµικών 

Καταστάσεων. 

Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία που 

είναι εκπεφρασµένα σε ξένα νοµίσµατα, αποτιµούνται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία (fixing του 

∆ελτίου Τιµών της Ε.Κ.Τ.) που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που 

προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

2.10 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται σε 

µείωση των ιδίων κεφαλαίων. Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε 

διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον 

της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή καταχωρείται στο λογαριασµό «Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο» στα ίδια 

κεφάλαια. 

2.11 Ίδιες µετοχές 

Αν η Εταιρεία αποκτήσει σύµφωνα µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης «ίδιες µετοχές» τότε αυτές 

αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαιά της. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συµµετοχικών 

τίτλων της Εταιρείας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος η ζηµία στα αποτελέσµατα. 

2.12 Μερίσµατα 

Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται σαν υποχρέωση µετά την έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση 

των µετόχων µε βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του καταστατικού. 

2.13 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως αποτέλεσµα 

παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για την τακτοποίηση της 

υποχρέωσης. 

2.14 Υποχρεώσεις 

Όλες οι υποχρεώσεις της Εταιρείας εµφανίζονται στον Ισολογισµό µε την εύλογή τους αξία. Οι υποχρεώσεις 

προς χρηµατιστηριακές Εταιρείες περιλαµβάνουν τις µη εκκαθαρισµένες αγορές των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας. Οι υποχρεώσεις αυτές απεικονίζονται µε τα λογιστικά τους 

υπόλοιπα γιατί δεν κρίνεται αναγκαία η προεξόφληση τους στην παρούσα αξία λόγω του βραχυπρόθεσµου 

χαρακτήρα τους. Επίσης οι λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις που αφορούν πραγµατοποιηθέντα είτε υπό 

µορφή πρόβλεψης υποχρεώσεις όπως, η αµοιβή διαχείρισης, η αµοιβή απόδοσης του χαρτοφυλακίου, τα 
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έξοδα θεµατοφυλακής, προµηθευτές κ.λπ., δεν κρίνεται αναγκαία η προεξόφληση τους λόγω του 

βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα τους. 

2.15 Φόροι 

Οι φόροι που αφαιρούνται από τα αποτελέσµατα της περιόδου αφορούν αποκλειστικά στον τρέχοντα φόρο 

εισοδήµατος. ∆εν υπάρχουν αναβαλλόµενοι φόροι καθώς δεν προκύπτουν προσωρινές διαφορές µεταξύ 

λογιστικής και φορολογικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας του καθεστώτος 

φορολόγησης των εταιρειών του κλάδου. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται και καταβάλλεται ανά 

εξάµηνο. Η Εταιρεία φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν. 

3522/2006, όπως ισχύει, και υποχρεούται να καταβάλλει φόρο ο συντελεστής του οποίου ορίζεται σε δέκα 

τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(επιτοκίου αναφοράς), προσαυξανόµενου κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα και υπολογίζεται επί του 

εξαµηνιαίου µέσου όρου των επενδύσεών, πλέον των διαθεσίµων σε τρέχουσες τιµές. Με την καταβολή 

αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας και των µετόχων της. 

2.16 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα 

Οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και 

περιλαµβάνουν κυρίως: α) µερίσµατα από µετοχές εισηγηµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών καθώς και σε 

Χρηµατιστήρια του Εξωτερικού β) τόκους προθεσµιακών καταθέσεων, repos, λοιπών επενδύσεων που 

έχουν τον χαρακτήρα προθεσµιακών καταθέσεων και γ) έσοδα από τόκους οµολόγων ή λοιπών επενδύσεων 

µε χαρακτήρα οµολόγων. Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία 

αποκοπής τους. Τα αποτελέσµατα από αγοραπωλησίες χρεογράφων αναγνωρίζονται και καταχωρούνται 

στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και περιλαµβάνουν κέρδη ή ζηµίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων 

(µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια, αποτελέσµατα από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα κ.λπ.) 

καθώς και τα αποτελέσµατα από την αποτίµηση χρεογράφων στο τέλος κάθε περιόδου στην οποία 

αναφέρονται οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Στον λογαριασµό «Άλλα έσοδα-έξοδα» περιλαµβάνονται οι συναλλαγµατικές διαφορές (χρεωστικές ή 

πιστωτικές) από συναλλαγές ή και αποτίµηση. 

Έξοδα 

Οι δαπάνες καταχωρούνται µε την πραγµατοποίηση τους και διακρίνονται σε δαπάνες που αφορούν: 

α) τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου (αµοιβές θεµατοφυλακής, διαχείρισης, προµήθειες και έξοδα 

συναλλαγών, αµοιβές τρίτων κλπ.) 

β) τη διοικητική λειτουργία της Εταιρείας (αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές τρίτων, ενοίκια, παροχές 

τρίτων, τηλεπικοινωνίες, κλπ.) 

γ) το φόρο εισοδήµατος του Ν. 3522/2006. 
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2.17 Λειτουργικοί τοµείς 

Ένας λειτουργικός τοµέας είναι ένα συστατικό µέρος µιας οικονοµικής οντότητας:  

α) που αναλαµβάνει επιχειρηµατικές δραστηριότητες από τις οποίες δύναται να αποκτά έσοδα και να 

αναλαµβάνει έξοδα (συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων και εξόδων που αφορούν συναλλαγές µε άλλα 

συστατικά µέρη της ίδιας οικονοµικής οντότητας)  

β) του οποίου τα αποτελέσµατα εξετάζονται τακτικά από τον επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων 

της οντότητας για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή πόρων στον τοµέα και την εκτίµηση 

της αποδόσεώς του  

γ) για το οποίο διατίθενται χωριστές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε έναν µόνο επιχειρηµατικό τοµέα, ήτοι τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου χρεογράφων Ελληνικών και ξένων καθώς και άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν. 3371/2005. Σκοπός της είναι η αποκόµιση εσόδων και κεφαλαιακών κερδών σε 

µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα.  

2.18 Συνδεδεµένα µέρη 

Σκοπός του ∆.Λ.Π. 24 είναι να εξασφαλίσει ότι οι οικονοµικές καταστάσεις µιας οικονοµικής οντότητας 

εµπεριέχουν τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται προκειµένου να επιστήσουν την προσοχή στο ενδεχόµενο 

ότι η οικονοµική θέση και το κέρδος ή η ζηµία της δύνανται να έχουν επηρεαστεί από την ύπαρξη 

συνδεµένων µερών και από τις συναλλαγές και τα ανεξόφλητα υπόλοιπα, συµπεριλαµβανοµένων 

δεσµεύσεων, που αφορούν αυτά τα συνδεµένα µέρη. 

Η εταιρεία δε συνδέεται µε οικονοµική οντότητα, η  οποία  καταρτίζει  οικονοµικές  καταστάσεις. 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, σύµφωνα µε την από 31.12.2012 απόφαση του ∆ιοικητικού 

της Συµβουλίου έχει ανατεθεί στην Alpha Trust Α.Ε.∆.Α.Κ η οποία ασκεί την επενδυτική πολιτική που 

καθορίστηκε µε την από 31.12.2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο έχει ορίσει επίσης Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία έχει αποκλειστικά συµβουλευτικό χαρακτήρα 

για τα επενδυτικά θέµατα της Εταιρείας.  

To ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε στόχο, τον περιορισµό και τον έλεγχο των κινδύνων του 

επενδυτικού χαρτοφυλακίου, καθόρισε τις απαραίτητες διαδικασίες και ανέθεσε µε σύµβαση τη διαχείριση 

των κινδύνων στο ∆ιαχειριστή, ο οποίος και χρησιµοποιεί συστήµατα παρακολούθησης κινδύνων 

χαρτοφυλακίων που ανταποκρίνονται στο προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται ότι µετρώνται µε ακρίβεια όλοι οι βασικοί κίνδυνοι. 
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Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της υπ’ αρ. 3/645/30.04.2013 Απόφασης της Ε.Κ., η Εταιρεία επιλέγει την 

κατάλληλη µεθοδολογία για τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο του χαρτοφυλακίου που 

διαχειρίζεται. Αυτή ορίζεται ως η µέθοδος της σχετικής δυνητικής ζηµιάς (Relative Value-at-Risk). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 της σχετικής απόφασης, το υπόδειγµα της σχετικής δυνητικής ζηµιάς που έχει 

επιλεγεί, λαµβάνει κατ’ ελάχιστον υπόψη το γενικό κίνδυνο αγοράς και κατά περίπτωση τον ιδιοσυγκρασιακό 

κίνδυνο. Οι λοιποί κίνδυνοι, στους οποίους είναι εκτεθειµένο το χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΧ, λαµβάνονται 

υπόψη στο πλαίσιο των ελέγχων προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων. Πλέον αυτών, όπου κρίνεται 

αναγκαίο, εκτιµάται η έκθεση σε κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της ΑΕΕΧ στους σχετικούς κινδύνους. 

Η Εταιρεία κατέχει στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιό της χρηµατοοικονοµικά προϊόντα βάση της επενδυτικής 

στρατηγικής που έχει αναπτύξει και των περιορισµών του νόµου 3371/2005 που ορίζει τα επενδυτικά όρια 

και το είδος των επενδύσεων των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 

περιλαµβάνει εισηγµένες σε χρηµατιστήρια µετοχές εσωτερικού και εξωτερικού, οµόλογα ελληνικού 

δηµοσίου, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων και παράγωγα. Η ανάλυση του χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία 

επένδυσης έχει ως εξής: 

  09 / 2014 12 / 2013 

Μετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. 

Κυβερνητικές Οµολογίες  

Εταιρικές Οµολογίες 

Τίτλοι ∆ικαιώµατος (warrants) 

Σ.Μ.Ε.  

8.808.650 

0 

217.908 

122.390 

- 

9.729.385 

101.355 

697.320 

100.056 

                - 
 9.148.949 10.628.116 

 

3.1 Κίνδυνος αγοράς  

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απώλειας λόγω µεταβολής των τρεχουσών τιµών των µετοχών, 

επιτοκίων, συναλλάγµατος κλπ. 

Η Εταιρεία, για να περιορίσει τον κίνδυνο, επιλέγει τις εταιρείες στις οποίες επενδύει σύµφωνα µε ποιοτικά 

και οικονοµικά κριτήρια. Η Εταιρεία δεν επενδύει πάνω από 10% των ιδίων κεφαλαίων της σε κινητές αξίες 

του ίδιου εκδότη.  

Βασική Κατανοµή Χαρτοφυλακίου:  

 09 / 2014 12 / 2013 

Μετοχές 84% 87% 

Οµόλογα 2% 7% 

Συλλογικές επενδύσεις 0% 0% 

Τίτλοι ∆ικαιώµατος (warrant) 1% 1% 

Σ.Μ.Ε. 0% - 

 87% 95% 
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Κίνδυνος συναλλάγµατος 

Οι επιδράσεις της µεταβολής των ισοτιµιών των διαφόρων νοµισµάτων, όπου η Εταιρεία έχει επενδύσεις σε 

χρεόγραφα, δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τα αποτελέσµατα τη Εταιρείας. 

Νοµισµατική Κατανοµή Χαρτοφυλακίου:  

 09 / 2014 12 / 2013 

Ευρώ 100% 100% 

 100% 100% 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου προκύπτει από µεταβολές στις αγορές επιτοκίων. 

Οι διακυµάνσεις των επιτοκίων επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την παρούσα αξία των αναµενόµενων ροών 

από µία επένδυση ή µία υποχρέωση. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Έκθεση της Εταιρείας σε 

κίνδυνο επιτοκίου περιλαµβάνοντας τα λογιστικά υπόλοιπα ενεργητικού και παθητικού ταξινοµηµένα κατά το 

συντοµότερο µεταξύ της ηµεροµηνίας επαναπροσδιορισµού του επιτοκίου ή της ηµεροµηνίας λήξης. 

30.09.2014 

 
Έως 1 µήνα 

Από 1 µήνα 
έως 3 µήνες 

Από 3 µήνες 
έως 1 έτος 

Σύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
    

Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 

1.348.248 - - 1.348.248 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
σε εύλογη αξία 

- - - - 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
σε εγγυήσεις 

- - - - 

Σύνολο Ενεργητικού 1.348.248 - - 1.348.248 

Υποχρεώσεις - - - - 

Άνοιγµα επιτοκιακού 
κινδύνου (Interest 
Sensetivity Gap) 

1.348.248 - - 1.348.248 

 

31.12.2013 

 
Έως 1 µήνα 

Από 1 µήνα 

έως 3 µήνες 

Από 3 µήνες 

έως 1 έτος 
Σύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
    

Ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα 
594.112   594.112 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

σε εύλογη αξία 
- - - - 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

σε εγγυήσεις 
- - - - 

Σύνολο Ενεργητικού 594.112 - - 594.112 

Υποχρεώσεις - - - - 
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Άνοιγµα επιτοκιακού 

κινδύνου (Interest 

Sensetivity Gap) 

594.112 - - 594.112 

 

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η µέθοδος υπολογισµού της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο είναι κατάλληλη και η 

πλέον ακριβής και αξιόπιστη. Για το σκοπό αυτό, έχει επιλεγεί η µεθοδολογία της Προσοµοίωσης Monte 

Carlo (Monte Carlo Simulation). Το πρόγραµµα που χρησιµοποιείται είναι το FundManager της Εταιρείας 

Rizklab. Η προσέγγιση βάσει δυνητικής ζηµιάς εφαρµόζεται στο χαρτοφυλάκιο της ΑΕΕΧ και στο δείκτη 

αναφοράς του (benchmark index) σε καθηµερινή βάση, λαµβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες παραµέτρους:  

• διάστηµα εµπιστοσύνης ενενήντα-εννέα τοις εκατό (99%),  

• περίοδος παρατηρήσεων των παραγόντων κινδύνου (διακυµάνσεις (volatilities) και βαθµοί 

συσχέτισης (correlations) των στοιχείων του χαρτοφυλακίου) για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους 

(διακόσιες πενήντα εργάσιµες µέρες) από την ηµεροµηνία υπολογισµού, εφόσον αυτά είναι 

διαθέσιµα, 

• επενδυτικός ορίζοντας ενός (1) µήνα (είκοσι (20) εργάσιµες µέρες) 

• αριθµός επαναλήψεων (προσοµοιώσεων) σεναρίων ίσος µε 20.000 (από ένα εύρος 1.000 ως 

1.000.000, το πλήθος 20.000 επαναλήψεων θεωρείται επαρκές), 

• η δυνητική ζηµιά του χαρτοφυλακίου να εκφράζεται ως ποσοστό (%) της τρέχουσας αξίας του 

χαρτοφυλακίου, 

• η δυνητική ζηµιά του χαρτοφυλακίου είναι εκφρασµένη σε σχέση µε την απόδοση του δείκτη 

αναφοράς (relative). 

• Μετράται επίσης ο «ενεργός κίνδυνος» του χαρτοφυλακίου (tracking error), δηλαδή η διακύµανση 

των ενεργών αποδόσεων του χαρτοφυλακίου από τον δείκτη αναφοράς του (διαφορά απόδοσης 

χαρτοφυλακίου από απόδοση δείκτη αναφοράς). 

Η εικόνα του κινδύνου αγοράς του χαρτοφυλακίου και του δείκτη αναφοράς, καθώς και του ενεργού κινδύνου 

του χαρτοφυλακίου και της µεταξύ τους σχέσης για το γ’ τρίµηνο του 2014 και το δ’ τρίµηνο του 2013 

αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Γ’ τρίµηνο 2014 

market risk µέση τιµή µέγιστη τιµή ελάχιστη τιµή 

ηµερήσια µεταβολή % χαρτοφυλακίου -0,147% 2,369% -2,496% 

Value-at-Risk χαρτοφυλακίου -2,547% -2,738% -2,405% 

∆ιακύµανση χαρτοφυλακίου 21,146% 22,620% 20,000% 

Value-at-Risk ∆είκτη Αναφοράς -1,878% -1,953% -1,802% 

∆ιακύµανση ∆είκτη Αναφοράς 15,968% 16,320% 15,690% 

Σχέση VaR χαρτ/κίου προς VaR ∆είκτη Αναφοράς 135,635% 142,821% 125,882% 

Ενεργός Κίνδυνος 10,254% 11,110% 9,800% 
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∆’ τρίµηνο 2013 

market risk µέση τιµή µέγιστη τιµή ελάχιστη τιµή 

ηµερήσια µεταβολή % χαρτοφυλακίου 0,077% 2,802% -2,333% 

Value-at-Risk χαρτοφυλακίου -2,984% -3,314% -2,799% 

∆ιακύµανση χαρτοφυλακίου 24,960% 27,440% 23,580% 

Value-at-Risk ∆είκτη Αναφοράς -2,477% -2,752% -2,290% 

∆ιακύµανση ∆είκτη Αναφοράς 20,833% 22,900% 19,290% 

Σχέση VaR χαρτ/κίου προς VaR ∆είκτη Αναφοράς 120,663% 133,914% 109,267% 

Ενεργός Κίνδυνος 10,411% 11,210% 9,540% 

 

Σηµειώνεται ότι η ανωτέρω µεθοδολογία µέτρησης του κινδύνου αγοράς συµπεριλαµβάνει όχι µόνο την 

ευαισθησία των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου στους κυριότερους κινδύνους αγοράς (µετοχικός, 

επιτοκιακός, συναλλαγµατικός) στους οποίους είναι εκτεθειµένο το χαρτοφυλάκιο, αλλά και τις µεταξύ τους 

συσχετίσεις. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι παρέχει καλύτερη και πιο ρεαλιστική εκτίµηση του συνολικού 

κινδύνου αγοράς του χαρτοφυλακίου. 

Επιπλέον, η Εταιρεία διενεργεί πρόγραµµα αναδροµικών ελέγχων (Back Testing), κατά το οποίο συγκρίνει 

τις µετρήσεις δυνητικής ζηµιάς που έχει υπολογίσει µε τις ηµερήσιες µεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου 

της ΑΕΕΧ στο τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Για το γ’ τρίµηνο του 2014, υπήρξε µία (1) 

υπέρβαση, ενώ για το α’ τρίµηνο και για το δ’ τρίµηνο του 2013, δεν υπήρχαν υπερβάσεις. 

Πέραν αυτών, η Εταιρεία διενεργεί πρόγραµµα ελέγχων προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress 

testing), βασιζόµενο σε αυστηρά και επαρκή κριτήρια υπολογισµού του κινδύνου. Οι έλεγχοι εφαρµόζονται 

σε µηνιαία βάση, χρησιµοποιώντας τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, όπως αυτή ήταν διαµορφωµένη την 

τελευταία εργάσιµη µέρα του προηγούµενου µήνα, και επικεντρώνονται στους κινδύνους που πιθανόν να 

προκύψουν σε συγκεκριµένα ακραία ιστορικά σενάρια ή σε συνθήκες ασυνήθιστων αλλαγών, όπως πχ σε 

συνθήκες έλλειψης ρευστότητας ή πραγµάτωσης κάποιου πιστωτικού γεγονότος στις αγορές όπου επενδύει 

το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας. Οι έλεγχοι κόπωσης επικεντρώνονται στους κινδύνους που δεν καλύπτονται 

πλήρως από τη µέθοδο δυνητικής ζηµιάς και επιτρέπουν στην Εταιρεία να αξιολογήσει το επίπεδο 

µόχλευσης που χρησιµοποιεί (εάν χρησιµοποιεί) και να εντοπίσει τους πιθανούς κινδύνους µείωσης της 

αξίας της.  

Αναφορικά µε τους τίτλους σταθερού εισοδήµατος, εκτιµάται η ευαισθησία των τιµών των οµολόγων σε 

οριακή µεταβολή του επιπέδου των επιτοκίων µέσω του µεγέθους «duration». Οι τοποθετήσεις σε τίτλους 

σταθερού εισοδήµατος στο τέλος του γ’ τριµήνου 2014 και του δ’ τριµήνου 2013 αποτυπώνονται παρακάτω:  

Γ’ τρίµηνο 2014 

ID_ISIN Όνοµα Αξιογράφου 
Τύπος 

Αξιογράφου 
Αξία € Συµµετοχή %  Duration  

Duration Αξία 
€ 

XS0956152366 
SB MINERALS FINANCE/SB 
I 

FIX 217.908,00 2,076%              2,433   530.170,16 
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217.908,00 2,076% 

 
530.170,16 

 

∆’ τρίµηνο 2013 

ID_ISIN Όνοµα Αξιογράφου 
Τύπος 

Αξιογράφου 
Αξία € Συµµετοχή %  Duration  

Duration Αξία 
€ 

GRR000000010 HELLENIC REPUBLIC FIX 87.000,00 0,903% - 0,00 

XS0932291007 FRIGOGLASS FINANCE BV FIX 350.000,00 3,289% 2,814 985.065,09 

XS0956152366 SB MINERALS FINANCE/SB I FIX 300.000,00 2,925% 3,573 1.072.046,00 

   
737.000,00 7,117% 

 
2.057.111,09 

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται κυρίως τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, οι 

συµφωνίες επαναγοράς οµολόγων (repos), οι απαιτήσεις από αντισυµβαλλόµενους χρηµατιστές καθώς και 

τα χρηµατικά διαθέσιµα στις τράπεζες. Για την αξιολόγηση του πιστωτικού κίνδυνου χρησιµοποιείται η 

κατανοµή του χαρτοφυλακίου ανά βαθµίδα πιστοληπτικής ικανότητας.  

Για την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου χρησιµοποιείται η κατανοµή του χαρτοφυλακίου ανά βαθµίδα 

πιστοληπτικής ικανότητας, η οποία λαµβάνεται µέσω του bloomberg και προκύπτει από τη σύνθεση τριών 

βαθµίδων πιστοληπτικής ικανότητας όπως αυτές αξιολογούνται από τους τρεις µεγαλύτερους οίκους 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (S&P, Moody’s, Fitch) λαµβάνοντας την πιο συντηρητική εκ των 

τριών.  

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας την 30.09.2014 περιέχει επενδύσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος 

(εταιρικά / κρατικά οµόλογα) και δεν περιέχει συµφωνίες επαναφοράς οµολόγων: 

πιστωτικός κίνδυνος 09 / 2014 12 / 2013 

Βαθµίδα Πιστοληπτικής 
Ικανότητας 

Αξία 
Συµµετοχή % στο 
χαρτοφυλάκιο 

Αξία 
Συµµετοχή % στο 
χαρτοφυλάκιο 

B 217.908,00 2,076% 0,00 0,000% 

B+ 0,00 0,000% 369.092,50 3,289% 

NR 0,00 0,000% 429.582,00 3,828% 

  217.908,00 2,076% 798.674,50 7,117% 

Απαιτήσεις από Χρηµατιστές 

Οι απαιτήσεις από Χρηµατιστές αφορούν κατά κύριο λόγο πωλήσεις χρεογράφων των τριών τελευταίων 

ηµερών λογαριασµούς περιθωρίου (margin accounts) και εγγυήσεις. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αυτών των απαιτήσεων θεωρείται µικρός λόγω του περιορισµένου χρονικού 

περιθωρίου εκκαθάρισης και της αξιοποίησης των αντισυµβαλλοµένων µερών. 
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Χρηµατικά διαθέσιµα 

Η Εταιρεία έχει καταθέσεις κυρίως στις Τράπεζες των οποίων η πιστοληπτική διαβάθµιση αναλύεται ως εξής: 

 09 / 2014 12 / 2013 

Alpha Bank Caa1 Caa2 

Geniki Bank Caa1 Caa2 

National Bank of Greece Caa1 Caa2 
Source: Moody’s 

Παράγωγα 

Η χρήση τέτοιων προϊόντων έχει σκοπό την αντιστάθµιση κινδύνου και την αποτελεσµατική διαχείριση του 

χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε τα όρια που καθορίζονται από την 3/645/30.04.2013 απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

3.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναµίας εκπλήρωσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, 

όταν αυτές γίνουν απαιτητές, λόγω έλλειψης απαραίτητης ρευστότητας. Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά 

επίσης το βαθµό ρευστοποίησης µιας επενδυτικής θέσης ή µέρους του χαρτοφυλακίου. (ως ποσοστό της 

συνολικής αξίας και το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την πλήρη ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου).  

Σύµφωνα µε αυτό, για δεδοµένη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, εκτιµάται το ποσοστό που δύναται να 

ρευστοποιηθεί ανά ηµέρα καθώς και το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την πλήρη ρευστοποίηση του 

χαρτοφυλακίου, βάσει της εµπορευσιµότητας των επιµέρους θέσεων αυτού (πηγή Bloomberg). Για σκοπούς 

συντηρητικής προσέγγισης, θεωρείται ότι δεν δύναται να ρευστοποιηθεί όγκος µετοχών που να υπερβαίνει 

το ένα τρίτο του µέσου όρου ηµερήσιων συναλλαγών του πρώτου τριµήνου. Λαµβάνοντας τη σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου των 30.09.2014 και 31.12.2013 οι παραπάνω εκτιµήσεις διαµορφώνονται ως ακολούθως: 

liquidity risk 
    

∆υνατότητα πλήρους ρευστοποίησης θέσης 
(µέρες) 

09 / 2014 12 / 2013 

Αξία 
Συµµετοχή % στο 
χαρτοφυλάκιο 

Αξία 
Συµµετοχή % 

στο 
χαρτοφυλάκιο 

1 ηµέρα 2.895.418 27,58% 3.709.756 33,06% 

2 ηµέρες 519.750 4,95% 691.580 6,16% 

3 ηµέρες 274.300 2,61% 936.685 8,35% 

4 ηµέρες 0 0,00% 0 0,00% 

5 ηµέρες 0 0,00% 7.871 0,07% 

10 ηµέρες 547.813 5,22% 797.209 7,10% 

30 ηµέρες 1.093.799 10,42% 928.375 8,27% 

> 30 ηµέρες 3.473.343 33,09% 2.574.446 22,94% 

µη διαθέσιµο 344.525 3,28% 982.194 8,75% 

  9.148.949 87,16% 10.628.116 94,71% 
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Το υπόλοιπο 12,84% του χαρτοφυλακίου στο τέλος του γ’ τριµήνου 2014 είναι τοποθετηµένο σε χρηµατικά 

διαθέσιµα, προθεσµιακές καταθέσεις και αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων, οι οποίες θεωρούνται ως άµεσα 

ρευστοποιήσιµες. 

3.4 Λειτουργικός κίνδυνος 

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται µε την πιθανότητα να προκληθεί άµεσα ή έµµεσα 

ζηµία από ένα εύρος παραγόντων που σχετίζονται µε τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας, τα 

πληροφοριακά συστήµατα και τις υποδοµές της αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες όπως οι διάφοροι 

πάροχοι, το θεσµικό πλαίσιο και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα επενδυτικής διαχειριστικής συµπεριφοράς. 

Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διαχειρίζεται τον λειτουργικό κίνδυνο µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιορισθούν 

οι πιθανές ζηµιές της φήµης της και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τους µετόχους της. Τη 

συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρµογή των απαραίτητων διαδικασιών για την οµαλή διεξαγωγή 

των δραστηριοτήτων της Εταιρείας έχει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων έχει αναθέσει βάση σύµβασης τη διαχείριση 

του επενδυτικού χαρτοφυλακίου τη διαχείριση των κινδύνων καθώς και τη λογιστική υποστήριξη της 

Εταιρείας στην Εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Alpha Trust Α.Ε.∆.Α.Κ οι οποίες εποπτεύεται από 

την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι: 

α)  Οι ανωτέρω συµβάσεις αυτές ανανεώνονται τακτικά, σε ετήσια βάση, και εγκρίνονται κάθε φορά από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

β)  Βάση νόµου όλα τα χρεόγραφα και τα διαθέσιµα τηρούνται από ανεξάρτητο θεµατοφύλακα, ο οποίος 

υπογράφει και τους πίνακες επενδύσεων χαρτοφυλακίου που δηµοσιεύονται και τίθενται υπόψη του 

επενδυτικού κοινού. 

γ)  Ο εσωτερικός έλεγχος συνεργάζεται και παρακολουθεί την λειτουργία των διαφόρων δραστηριοτήτων 

που έχουν ανατεθεί στην Alpha Trust Α.Ε.∆.Α.Κ και αποθαρρύνει και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να 

δηµιουργηθούν θέµατα που µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα στη λειτουργία της Εταιρείας.  

δ) Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας παρακολουθεί καθηµερινά την υλοποίηση των συµβάσεων 

αυτών και επιλύει άµεσα τα λειτουργικά θέµατα που τυχόν προκύψουν. 

Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου: για την εκτίµησή του αποτυπώνονται οι καθηµερινές απαιτήσεις/ 

υποχρεώσεις προς τον αντισυµβαλλόµενο, ήτοι τον θεµατοφύλακα, δεδοµένου ότι όλες οι συναλλαγές 

πραγµατοποιούνται σε οργανωµένες αγορές. Σε περίπτωση που προβεί σε πράξεις σε χρηµατοοικονοµικά 

µέσα µη-διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά, ο κίνδυνος ανά αντισυµβαλλόµενο υπολογίζεται µε βάση 

τη δυνητική ζηµία, στην περίπτωση όπου ο αντισυµβαλλόµενος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. 
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Ταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες 

30/9/2014           

Απαιτήσεις 

Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 
στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων 

Επενδύσεις και 
διακρατούµενα 
µέχρι τη λήξη 

∆άνεια και 
απαιτήσεις 

∆ιαθέσιµα 
προς 

πώληση 
περιουσιακά 

στοιχεία Σύνολο 

Επενδύσεις 9.147.595,69 - - - 9.147.595,69 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
(εξαιρουµένων των προκαταβολών 
και των προβλέψεων) 

-  - 1.108.094,62 - 1.108.094,62 

Χρηµατικά διαθέσιµα - - 491.057,10 - 491.057,10 

Σύνολο 9.147.595,69 0,00 1.599.151,72 0,00 10.746.747,41 

            

            

Υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις σε 

αποσβεσµένο κόστος 

Υποχρεώσεις σε 
εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

χρήσης Σύνολο 

    

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
(εξαιρουµένων των προκαταβολών 
και των προβλέψεων) 

221.970,70 - 221.970,70     

∆άνεια - - 0,00     

Σύνολο 221.970,70 0,00 221.970,70     

 

31.12.2013           

Απαιτήσεις 

Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 
στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων 

Επενδύσεις και 
διακρατούµενα 
µέχρι τη λήξη 

∆άνεια και 
απαιτήσεις 

∆ιαθέσιµα 
προς 

πώληση 
περιουσιακά 

στοιχεία Σύνολο 

Επενδύσεις 10.620.244,47 - - - 10.620.244,47 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
(εξαιρουµένων των προκαταβολών 
και των προβλέψεων) 

  - 675.417,20 - 675.417,20 

Χρηµατικά διαθέσιµα - - 565.054,14 - 565.054,14 

Σύνολο 10.620.244,47 0,00 1.240.471,34 0,00 11.860.715,81 

            

            

Υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις σε 

αποσβεσµένο κόστος 

Υποχρεώσεις σε 
εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

χρήσης Σύνολο 

    

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
(εξαιρουµένων των προκαταβολών 
και των προβλέψεων) 

352.560,84 - 352.560,84     

∆άνεια - - 0,00     

Σύνολο 352.560,84 0,00 352.560,84     
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4 Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

 
 

       
1/1 - 

30/9/2014 
1/1 - 

30/9/2013 
1/7 - 

30/9/2014 
1/7 - 

30/9/2013 

Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου 166.793,59 89.859,26 51.432,29 31.104,79 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -153.484,33 1.240.583,94 
-

1.191.413,21 1.011.497,75 

Σύνολο εσόδων διαχείρισης χαρτοφυλακίου 13.309,26 1.330.443,20 
-

1.139.980,92 1.042.602,54 

 

Οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου περιλαµβάνουν µερίσµατα, τους τόκους που έχουν εισπραχθεί καθώς και τους 

τόκους που είναι απαιτητοί, βάσει χρονικής αναλογίας µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου και 

αναλύονται ως εξής:  

  
1/1 - 

30/9/2014 
1/1 - 

30/9/2013 
1/7 - 

30/9/2014 
1/7 - 

30/9/2013 

Μερίσµατα µετοχών  141.828,15 68.047,95 46.755,80 17.469,75 

Τόκοι καταθέσεων  568,76 7.281,40 0,10 2.348,62 

Τόκοι οµολογιών 24.396,68 14.529,91 4.676,39 11.286,42 

Σύνολο προσόδων χαρτοφυλακίου 166.793,59 89.859,26 51.432,29 31.104,79 

Τα έσοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων και περιλαµβάνουν κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων (µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία 

κεφάλαια, αποτελέσµατα από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα κ.λ.π.) καθώς και τα αποτελέσµατα 

από την αποτίµηση χρεογράφων στο τέλος κάθε περιόδου στην οποία αναφέρονται οι οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. 

Αναλυτικότερα ο λογαριασµός «Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων» την 30
η
 Σεπτεµβρίου 

2014 περιλαµβάνει τα εξής: 

  
1/1 - 

30/9/2014 
1/1 - 

30/9/2013 
1/7 - 

30/9/2014 
1/7 - 

30/9/2013 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -120.699,71 140.189,11 -99.808,43 14.785,00 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αποτίµηση χρεογράφων -42.735,12 1.125.917,33 
-

1.096.189,78 
996.712,75 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αποτίµηση παραγώγων 6.937,50 -25.522,50 8.500,00 0,00 
Κέρδη από αγοραπωλησίες αµοιβαίων κεφαλαίων  και λοιπών 
Funds 0,00 0,00 0,00 0,00 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες οµολόγων 3.013,00 0,00 -3.915,00 0,00 

Σύνολο κερδών / (ζηµιών) από αγοραπωλησίες 
χρεογράφων -153.484,33 1.240.583,94 

-
1.191.413,21 1.011.497,75 

5 Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

Η ανάλυση του κονδυλίου «Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου» έχει ως εξής: 

  

1/1 - 
30/9/2014 

1/1 - 
30/9/2013 

1/7 - 
30/9/2014 

1/7 - 
30/9/2013 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 172.935,10 333.559,60 - 251.566,12 
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226.628,07 

Φόροι - Τέλη 5.423,56 3.381,87 1.371,51 138,00 

∆ιάφορα έξοδα 25.594,39 31.891,46 8.091,29 7.146,19 

Σύνολο κόστους διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου 203.953,05 368.832,93 
-

217.165,27 258.850,31 

6 Άλλα έσοδα-έξοδα 

Η ανάλυση του κονδυλίου «Άλλα έσοδα-έξοδα» έχει ως εξής: 

  

1/1 - 
30/9/2014 

1/1 - 
30/9/2013 

1/7 - 
30/9/2014 

1/7 - 
30/9/2013 

Συναλλαγµατικές διαφορές χρεωστικές -13,60 -191,84 0,00 -7,76 

Συναλλαγµατικές διαφορές πιστωτικές 0,02 1,74 0,02 0,00 

Λοιπά 0,00 -0,01 0,00 0,00 

Σύνολο άλλων εσόδων - εξόδων -13,58 -190,11 0,02 -7,76 

7 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Η ανάλυση του κονδυλίου «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας» έχει ως εξής: 

  

1/1 - 
30/9/2014 

1/1 - 
30/9/2013 

1/7 - 
30/9/2014 

1/7 - 
30/9/2013 

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 751,41 1.133,46 166,98 377,82 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 147.641,12 144.680,88 47.503,62 34.386,86 

Παροχές τρίτων 18.771,60 30.235,38 5.495,63 5.582,12 

Φόροι - Τέλη 2.047,64 6.228,94 408,88 567,38 

∆ιάφορα έξοδα 19.809,57 47.047,17 1.080,45 1.222,58 

Προµήθειες και διάφορα έξοδα 651,16 614,84 333,00 144,84 

Σύνολο εξόδων διοικητικής λειτουργίας 189.672,50 229.940,67 54.988,56 42.281,60 

8 Φόρος εισοδήµατος  

Ο φόρος που λογίσθηκε στην κατάσταση συνολικών εσόδων αναλύεται ως ακολούθως:  
 

  

1/1 - 
30/9/2014 

1/1 - 
30/9/2013 

1/7 - 
30/9/2014 

1/7 - 
30/9/2013 

Φόρος Ν.3522/2006 -10.614,53 -10.498,34 -3.335,00 -3.780,00 

 

Η Εταιρεία φορολογείται µε βάση τις διατάξεις του Ν.3522/2006 όπως ισχύει και µε την καταβολή του φόρου 

αυτού εξαντλείται η φορολογική της υποχρέωση.   

9 Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή, τα οποία και ταυτίζονται µε τα αποµειωµένα, υπολογίζονται µε διαίρεση του 

κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών 

στη διάρκεια της περιόδου. 

  
1/1 - 

30/9/2014 
1/1 - 

30/9/2013 
1/7 - 

30/9/2014 
1/7 - 

30/9/2013 
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Κέρδη/(Ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους -390.944,40 720.981,15 -981.139,19 737.682,87 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 417.608 326.355 417.608 326.355 

Βασικά Κέρδη/(Ζηµίες) κατά µετοχή (ευρώ ανά 
µετοχή) 

-0,9362 2,2092 -2,3494 2,2604 

10 Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Ο λογαριασµός «Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού» αναλύεται ως εξής: 

  30/9/2014 31/12/2013 

Εγγύηση για µίσθωση αυτοκινήτου  1.134,06 1.134,06 

Εγγύηση για την µίσθωση γραφείων  2.233,16 2.233,16 

Σύνολο λοιπών στοιχείων µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.367,22 3.367,22 

11 Απαιτήσεις από ή υποχρεώσεις προς χρηµατιστές 

Ο λογαριασµός «Απαιτήσεις από χρηµατιστές» αναλύεται ως εξής: 

  30/9/2014 31/12/2013 

ΚΑΠΠΑ ΧΑΕΠΕΥ 32.365,19 0,00 

ΕΘΝΙΚΗ ΧΑΕΠΕΥ 18.172,94 0,00 

ΛΕΩΝ ∆ΕΠΟΛΑΣ ΧΑΕΠΕΥ 101.881,88 0,00 

ΒΕΤΑ   ΑΧΕΠΕΥ 178.065,18 0,00 

ALPHA FINANCE ΧΑΕΠΕΥ 41.002,73 0,00 

EUROBANK  TREASURY 118.755,00 0,00 

EUROBANK EQUITIES AEΠEY 83.843,11 118.604,78 

Σύνολο απαιτήσεων από χρηµατιστές 574.086,03 118.604,78 

 

Αφορά απαίτηση από πωλήσεις χρεογράφων των τριών τελευταίων ηµερών της περιόδου ή υποχρέωση για 

αγορές των τριών τελευταίων ηµερών. Η Εταιρεία, για τους λογαριασµούς των χρηµατιστών που εµφανίζουν 

χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα, συµψηφίζει τις απαιτήσεις µε τις υποχρεώσεις και ανάλογα το χρεωστικό 

ή πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει εµφανίζεται αντίστοιχα στις θέσεις απαιτήσεις ή οφειλές της 

κατάστασης οικονοµικής θέσης.        

12 Άλλες απαιτήσεις 

Ο λογαριασµός «Άλλες απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής: 

  30/9/2014 31/12/2013 

Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο 528.946,65 532.663,73 

∆εσµευµένες καταθέσεις για χρηµατιστήριο 
παραγώγων 

1,95 67,38 

Τόκοι δουλευµένοι οµολογιών  2.363,89 14.789,58 

Λοιποί χρεώστες 2.696,10 9.291,73 

Σύνολο άλλων απαιτήσεων 534.008,59 556.812,42 

 
 

Οι απαιτήσεις από το ελληνικό δηµόσιο περιλαµβάνουν: 
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• Φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 476.112,00 ευρώ. Η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

των µετόχων της Εταιρείας την 4/12/2012 αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µέχρι το 

ποσό των 50.000.000,00 ευρώ µε την έκδοση 3.125.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 

ονοµαστικής αξίας 16 ευρώ η κάθε µία, µε καταβολή µετρητών και καταβλήθηκε φόρος 

συγκέντρωσης κεφαλαίου 500.000,00 ευρώ. Με την από 26/4/2013 απόφαση του διοικητικού 

συµβουλίου πιστοποίησε ότι κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε το ποσό των 

2.388.800,00 ευρώ και ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στο ποσό της αύξησης 

ανέρχεται στο ποσό των 23.888,00 ευρώ.  

• Παρακρατούµενους φόρους 46.853,08 ευρώ που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως (εκκρεµεί αγωγή της 

Εταιρείας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για είσπραξη της απαίτησης αυτής. Η ∆ιοίκηση της 

Εταιρείας εκτιµά ότι η απαίτηση αυτή θα εισπραχθεί και δεν απαιτείται να διενεργηθεί πρόβλεψη για 

τυχόν αποµείωση) . 

• Παρακρατούµενους φόρους από µερίσµατα 5.981,57 ευρώ. 

13 Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων  

Ο λογαριασµός «χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων» αναλύεται ως εξής: 

  30/9/2014 31/12/2013 

Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 8.929.687,68 9.821.569,96 

Μετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 0,01 0,01 

Οµολογίες εσωτερικού 217.908,00 470.447,50 

Οµολογίες εξωτερικού 0,00 328.227,00 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών µέσων 9.147.595,69 10.620.244,47 

14 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Ο λογαριασµός «ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα» αναλύεται ως εξής: 

  30/9/2014 31/12/2013 

Ταµείο 345,50 291,59 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 490.711,15 564.762,15 

Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 0,45 0,40 

Σύνολο ταµιακών διαθεσίµων 491.057,10 565.054,14 

 

Τα διαθέσιµα είναι το 5,09% στο σύνολο των επενδύσεων για την 30/9/2014 και το 5,05 για το 2013. 

15 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Η Εταιρεία κατά την 30/9/2014 έχει µετοχικό κεφάλαιο καταβεβληµένο ποσού ευρώ 6.681.728,00 το οποίο 

διαιρείται σε 417.608 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 16,00 ευρώ ανά µετοχή. 

Η κίνηση του λογαριασµού «µετοχικό κεφάλαιο» έχει ως εξής: 

  

Ποσό σε 
ευρώ 

Τεµάχια 
µετοχών 

Τιµή 
ανά 

µετοχή 
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Υπόλοιπο 1/1/2013 4.299.200,00 268.700 16 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 2.388.800,00 149.300   

Υπόλοιπο 31/12/2013 6.688.000,00 418.000 16 

        

Υπόλοιπο 1/1/2014 6.688.000,00 418.000 16 

∆ιαγραφή ιδίων µετοχών -6.272,00 -392   

Υπόλοιπο 30/6/2014 6.681.728,00 417.608 16 

 

Με την από 26/4/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

• Πιστοποίησε ότι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας την 4/12/2012) καλύφθηκε κατά το ποσό των 2.388.800,00 ευρώ 

µε την έκδοση 149.300 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 16,00 ευρώ.  

Με την από 24/4/2014 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: 

Αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  µε τη διαγραφή 392 κοινών ονοµαστικών 

µετοχών ονοµαστικής αξίας 16,00 ευρώ. 

16 ∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 

Η κίνηση του λογαριασµού «διαφορά υπέρ το άρτιο» έχει ως εξής: 

Υπόλοιπο 1/1/2013 0,00 

∆ιαφορά έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο από 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

1.194.400,00 

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου -161.377,00 

Υπόλοιπο 31/12/2013 1.033.023,00 

    

Υπόλοιπο 1/1/2014 1.033.023,00 

Υπόλοιπο 30/9/2014 1.033.023,00 

 

17 Λοιπά αποθεµατικά 

Ο λογαριασµός «λοιπά αποθεµατικά» αναλύεται ως εξής: 

  30/9/2014 31/12/2013 

Τακτικό αποθεµατικό 2.586.211,41 2.586.211,41 

18 Αποτελέσµατα εις νέο 

Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής: 

Υπόλοιπο 1/1/2013 -363.632,82 
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Μεταφορά εξόδων αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου 
στο λογαριασµό «διαφορά υπέρ το άρτιο» 50.012,00 

Κέρδη χρήσεως  1.228.600,79 

Εκποίηση κλασµατικών υπολοίπων από reverse split 12,55 

Υπόλοιπο 31/12/2013 914.992,52 

 

Υπόλοιπο 1/1/2014 914.992,52 

Μερίσµατα πληρωτέα -334.086,40 

Ζηµιές περιόδου  -390.944,40 

∆ιαγραφή ιδίων µετοχών 6.271,99 

Υπόλοιπο 30/9/2014 196.233,71 

 

19 Ίδιες µετοχές 

Η Εταιρεία µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µπορεί να προβαίνει σε αγορά ιδίων 

µετοχών µέχρι του συνολικού αριθµού που αντιστοιχεί στο 10% του εκάστοτε συνόλου των µετοχών της 

Εταιρείας. 

Οι ίδιες µετοχές εµφανίζονται στην καθαρή θέση αρνητικά ενώ και τα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν κατά 

τη ρευστοποίησή τους καταχωρούνται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση.  

Η κίνηση των ιδίων µετοχών έχει ως εξής: 

Υπόλοιπο 1/1/2013 392 

Υπόλοιπο 31/12/2013 392 

∆ιαγραφή ιδίων µετοχών -392 

Υπόλοιπο 30/9/2014 0 

 

Η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας την 24/4/2014 αποφάσισε τη 

µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε τη διαγραφή 392 κοινών ονοµαστικών µετοχών 

ονοµαστικής αξίας 16,00 ευρώ. 

20 Οφειλές από φόρους 

Ο λογαριασµός «οφειλές από φόρους» αναλύεται ως εξής: 

 

  30/9/2014 31/12/2013 

Φόρος Ν.3522/2006 3.335,00 7.883,81 

 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 2007, όµως εκκρεµεί ο έλεγχος των Εταιρειών 

που συγχωνεύθηκαν µε απορρόφησή τους από την Εταιρεία, συγκεκριµένα της ALPHA TRUST-ΩΡΙΩΝ 
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∆.Α.Ε.Ε.Χ. η χρήση 2002 και της ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND A.E.E.X. για τις χρήσεις 2000-

2004. 

Για τη χρήση του 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύµφωνα µε την ΠΟΛ 

1159/22.07.2011 από τον νόµιµο ελεγκτή.  

Σηµειώνεται ότι είχε εκδοθεί από το ∆ΕΚ Αθηνών, Εντολή Τακτικού Ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2008 

και 2009,  ο έλεγχος δεν ολοκληρώθηκε λόγω κατάργησης του ∆ΕΚ µε απόφαση του Υπουργείου 

Οικονοµικών.  

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν αναµένει σε µελλοντικό έλεγχο να προκύψουν πρόσθετοι φόροι 

δεδοµένου του ιδιαίτερου τρόπου προσδιορισµού του Εταιρικού φόρου εισοδήµατος. 

21 Μερίσµατα πληρωτέα 

Ο λογαριασµός «µερίσµατα πληρωτέα» αναλύεται ως εξής: 

Υπόλοιπο 1/1/2013 65.626,03 

Καταβολές µερισµάτων στο δηµόσιο λόγω παρέλευσης πενταετίας -26.918,82 

Υπόλοιπο 31/12/2013 38.707,21 

    

Υπόλοιπο 1/1/2014 38.707,21 

Καταβολές µερισµάτων στο δηµόσιο λόγω παρέλευσης πενταετίας -23.773,80 

Μερίσµατα χρήσεως 2013 1.609,40 

Υπόλοιπο 30/9/2014 16.542,81 

 

Το υπόλοιπο της 30.9.2014 αναλύεται ως εξής: 

  30/9/2014 

Μερίσµατα χρήσεως 2008 6.966,24 

Μερίσµατα χρήσεως 2009 7.967,17 

Μερίσµατα χρήσεως 2013 1.609,40 

Σύνολο µερισµάτων πληρωτέων 16.542,81 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που συνεδρίασε την 16
η
 Ιανουαρίου 2014 αποφάσισε την παραγραφή, υπέρ του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, του µερίσµατος και του προµερίσµατος, ποσού 23.773,80 ευρώ, που αφορά τη χρήση 

2007 και την καταβολή του στη ∆.Ο.Υ. λόγω παραγραφής. 

22 Άλλες υποχρεώσεις 

Ο λογαριασµός «λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

  30/9/2014 31/12/2013 

Alpha Τrust Α.Ε.∆.Α.Κ. 22.898,64 399.236,48 

Πιστωτές διάφοροι 29.514,99 16.080,06 

Οφειλή στους µετόχους από µείωση κεφαλαίου 163.166,90 163.166,90 
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Φόρος ελεύθερων επαγγελµατιών 0,00 97,00 

Φόρος και χαρτόσηµο αµοιβών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 4.105,52 0,00 

Έξοδα χρήσης δουλευµένα 11.070,00 14.400,00 

Επιταγές πληρωτέες 2.284,65 2.284,65 

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 233.040,70 595.265,09 

23 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που να έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της 

Εταιρείας. 

∆εν προβλέπεται να υπάρξει σηµαντική επιβάρυνση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας από 

µελλοντικό φορολογικό έλεγχο λόγω του ειδικού φορολογικού καθεστώτος στο οποίο υπάγεται και δεν 

σχηµατίστηκε πρόβλεψη. ∆εν υπάρχουν άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

24 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη και άλλες σηµαντικές συµβάσεις  

Η Εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και το µετοχικό της κεφάλαιο είναι ευρέως 

διατεθειµένο στο επενδυτικό κοινό. Κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2014 υπάρχει ένας µέτοχος µε ποσοστό 

µεγαλύτερο από 10% και κατέχει το 10,927% του µετοχικού κεφαλαίου. 

Ως συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται επίσης τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ιοίκησης της 

Εταιρείας καθώς και τα πλησιέστερα µέλη της οικογένειάς τους. 

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

− Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων προεγκρίνει και εγκρίνει τις αµοιβές ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου καθώς και τις αµοιβές του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.  

Σηµαντικές συµβάσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει σηµαντικές συµβάσεις που επηρεάζουν άµεσα τις λειτουργικές δραστηριότητές της.  

Ειδικότερα οι συµβάσεις αυτές είναι: 

∆ιαχείριση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου  

− Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, σύµφωνα µε την από 31/12/2012 απόφαση του 

∆ιοικητικού της Συµβουλίου, έχει ανατεθεί µε “Σύµβαση ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου”, στην ALPHA 

TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ. από την οποία και ασκήθηκε κατά την περίοδο 1/01-30/06/2013 µε βάση την 

επενδυτική πολιτική που καθορίστηκε µε την από 31.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων. Η διάρκεια της Σύµβασης αυτής, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση της 24/4/2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, αν δεν καταγγελθεί, 

ανανεώνεται αυτόµατα για ένα έτος κάθε φορά µε έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει επίσης Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία έχει 

αποκλειστικά συµβουλευτικό χαρακτήρα για τα επενδυτικά θέµατα της Εταιρείας. Για τις 
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παρεχόµενες αυτές υπηρεσίες η αµοιβή της ALPHA TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ. ορίζεται σε ποσοστό 1,5% 

ετησίως επί της ηµερήσιας τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α», όπως 

προκύπτει από τον ηµερήσιο πίνακα επενδύσεων, προσαυξανόµενης κατά τις τυχόν υπάρχουσες 

κάθε είδους απαιτήσεις και µειούµενης κατά τις τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις από αγορές 

χρεογράφων. Σε περίπτωση που η επιτυγχανόµενη ετήσια ποσοστιαία απόδοση της 

«ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α» είναι θετική, η «ALPHA TRUST» θα δικαιούται επιπλέον της αµοιβής, πρόσθετη 

αµοιβή (success fee) η οποία θα είναι ίση µε 20% επί της επιτευχθείσας θετικής απόδοσης. 

Λογιστική και µηχανογραφική υποστήριξη  

− Οι Λογιστικές και εν γένει Οικονοµικές Υπηρεσίες καθώς και η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, 

σύµφωνα µε την από 19.12.05 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, έχουν ανατεθεί 

την από 1.12.2011 «Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών», στην ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ (νυν ALPHA 

TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ.) και παρέχονται µε βάση τη σχετική σύµβαση που έχει συναφθεί µεταξύ των δύο 

µερών, σύµφωνα µε την από 20.08.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 

της Εταιρείας. Η διάρκεια της σύµβασης αυτής, η οποία εγκρίθηκε από την Α΄ Επαναληπτική Τακτική 

Γενική Συνέλευση της 24/4/2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, είναι ετήσια και αν δεν 

καταγγελθεί, ανανεώνεται αυτόµατα για ένα έτος κάθε φορά. Η ALPHA TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ., 

προσφέρει επιπλέον στην Εταιρεία και άλλες απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την 

διεκπεραίωση των καθηµερινών εργασιών της, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

∆ανεισµός υπαλλήλου  

− Η Εταιρεία από 17/12/12 έχει συνάψει σύµβαση δανεισµού ενός µισθωτού από την ALPHA TRUST 

Α.Ε.∆.Α.Κ., τον οποίο απασχολεί ως εσωτερικό ελεγκτή επίσης µε πλήρη και αποκλειστική 

απασχόληση.  

Μισθώσεις  

− Εκµισθωτής της έδρας της Εταιρείας είναι η ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για τα νέα γραφεία επί της οδού Τατοίου 21, Κηφισιά και θεωρείται 

συνδεδεµένο µέρος λόγω της σχέσης της µε την ALPHA TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ.  

 
Εµφάνιση των συναλλαγών στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

  30/9/2014 30/9/2013 

Alpha Trust Α.Ε.∆.Α.Κ.     

-   Αµοιβή για διαχείριση χαρτοφυλακίου 162.670,61 122.954,28 
-   Αµοιβή για πρόσθετη αµοιβή 

(πρόβλεψη) 0,00 201.495,00 

-   Αµοιβή για δανεισµό υπαλλήλου 27.675,00 0,00 

-   Αµοιβή για υποστήριξη λογιστηρίου 26.545,86 26.545,86 

  216.891,47 350.995,14 

      

Alpha Trust Α.Ε.Π.Ε.Υ     

-   Αµοιβή για διαχείριση χαρτοφυλακίου 0,00 159.390,19 
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-   Αµοιβή για πρόσθετη αµοιβή 
(πρόβλεψη) 0,00 478.187,05 

-   Αµοιβή για δανεισµό υπαλλήλου 0,00 27.298,62 

-   Αµοιβή για υποστήριξη λογιστηρίου 0,00 27.675,00 

  0,00 692.550,86 

      
Alpha Trust Ελληνική Γη Α.Ε. 
Κτηµατική       

-   Αµοιβή για ενοίκια 10.411,02 10.411,02 

      

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου     

- Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου  61.500,00 42.000,00 

- Αµοιβές ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 18.720,00 18.740,00 

  80.220,00 60.740,00 

 
 
Εµφάνιση συναλλαγών στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

  30/9/2014 31/12/2013 

  Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις 

Alpha Trust Α.Ε.∆.Α.Κ. 22.898,64 399.236,48 

      

Alpha Trust Ελληνική Γη ΑΕ Κτηµατική   0,00 50,00 

    

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου  13.743,72 0,00 

      

  30/9/2014 31/12/2013 

  Απαιτήσεις Απαιτήσεις 

Alpha Trust Ελληνική Γη ΑΕ Κτηµατική   2.233,16 2.233,16 

 

Η Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 24/4/2014 ενέκρινε να δοθούν για τη χρήση 

2014 αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνολικού ποσού ευρώ 200.000,00. Επίσης, για τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο ενέκρινε επιπλέον ποσό 25.000,00 ευρώ. 

25 Άλλες πληροφορίες 

− Τα µέλη του ∆.Σ που συµµετέχουν στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών είναι τα εξής:  

• Ο κ. Alexander Zagoreos είναι Πρόεδρος στο Utilico Emerging Markets Trust και στο Taiwan 

Opportunities Fund. Επίσης είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των The World Trust Fund, 

Probank (Αθήνα) και Aberdeen Emerging Telecommunications Fund.  

• O κ. Φαίδων – Θεόδωρος Ταµβακάκης είναι Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας «Alpha Trust Α.Ε.∆.Α.Κ» και συµµετέχει στο µετοχικό 

κεφάλαιο αυτής µε ποσοστό 20,374%, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας 
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«Φυτική Κτηµατική Αγροτική Ανώνυµη Εταιρία» και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο αυτής µε 

ποσοστό 100%, Αντιπρόεδρος και µη εκτελεστικό µέλος της Εταιρείας «Quest Συµµετοχών 

Ανώνυµη Εταιρία», µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας «Taylor 

Young Investment Management Limited».     

• Ο κ. Anastasios Adam είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας «Optima Fund Management 

LLC» (Νέα Υόρκη). 

• Ο κ. Νικόλαος Κυριαζής είναι αντιπρόεδρος και µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

της «Ergoman A.E.».  

• Ουδεµία επιχειρηµατική σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή υπήρξε µεταξύ της Εταιρείας 

και των Εταιρειών στο κεφάλαιο και τη διοίκηση των οποίων συµµετείχαν τα ως άνω µέλη του 

∆.Σ. ή και οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίες δεν προκύπτουν από το πλαίσιο της 

συνήθους δραστηριότητας τους. 

− Η Εταιρεία κατά την 30/9/2014 δεν απασχολούσε προσωπικό, ενώ έχει συνάψει και συµβάσεις µε 

εξωτερικούς συνεργάτες.  

− Η υποαξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας στις 30/9/2014 ήταν 1.096.189,78 ευρώ. 

− Η εσωτερική αξία της µετοχής κατά την 30/9/2014 ήταν 25,14 ευρώ. 

− Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής κατά την 30/9/2014 ήταν 21,00 ευρώ. 

26 Μεταγενέστερα γεγονότα 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Σεπτεµβρίου 2014, τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 
 

Κηφισιά, 23 Οκτωβρίου 2014 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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