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Ι. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 (σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Με την παρούσα βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουµε οι εξαµηνιαίες Οικονοµικές 

Καταστάσεις της «ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» για την περίοδο 01.01.2012 έως 30.06.2012, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, τα στοιχεία της κατάστασης συνολικών εσόδων και τα στοιχεία 

της κατάστασης µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους, 4 

και 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς.  

Επιπρόσθετα, βεβαιώνεται και δηλώνεται ότι, εξ όσων γνωρίζουµε η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού 

συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του 

άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς.  

 
 

                                                                   Κηφισιά, 23 Ιουλίου 2012 
 

  Οι δηλούντες - βεβαιούντες 
 

Φαίδων-Θεόδωρος Ταµβακάκης Τζινιέρης Κωνσταντίνος Κυριαζής Νικόλαος 

 
 
 
 

  

         Αντιπρόεδρος ∆.Σ. ∆ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος ∆.Σ. 
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ΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Σηµαντικά γεγονότα πρώτου εξαµήνου 2012 

 

Γενικά 

Η αισιοδοξία επέστρεψε στις αγορές µε την αλλαγή του χρόνου ωθώντας τα κυριότερα διεθνή χρηµατιστήρια 

σε ένα από τα καλυτέρα ξεκινήµατα της τελευταίας δεκαετίας. Βασικοί λόγοι, η ρευστότητα που συνέχισε να 

προσφέρει η ΕΚΤ µέσω του LTRO, και τα ιδιαίτερα θετικά µηνύµατα από την οικονοµία των ΗΠΑ, µε την 

αγορά εργασίας να καταγράφει συνεχή βελτίωση. Από τα µέσα του δευτέρου τρίµηνου όµως, η αισιοδοξία 

για την παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη έδωσε τη θέση της στον προβληµατισµό, µε άνοδο των 

διακυµάνσεων στις αγορές και ένταση του ρεύµατος προς τα ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Ειδικά δε στην 

Ελλάδα, και παρά την επιτυχή ολοκλήρωση του PSI, η προεκλογική ανησυχία οδήγησε το Γενικό ∆είκτη 

Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών κάτω από τις 500 µονάδες, στα επίπεδα δηλαδή όπου βρισκόταν πριν από 

είκοσι χρόνια. 

  

∆είκτης 31.12.11 30.06.12 Μεταβολή Μετ.% Ελάχιστη Μέγιστη 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ 680.42 611.16 -69.26 -10.18 471.35 847.63 

FTSE/ASE 20 264.91 227.14 -37.77 -14.26 167.93 360.66 

FTSE/ASE 40 639.5 643.94 4.44 0.69 453.27 783.61 

FTSE/ASE 80 158.24 151.12 -7.12 -4.50 145.28 198.77 

FTSE/Χ.Α. Τραπεζών 262.86 235.24 -27.62 -10.51 152.15 540.75 

       

MSCI World (€) 93.02 99.43 6.41 6.89 93.02 102.69 

MSCI World ($) 1,182.59 1,235.72 53.13 4.49 1,151.21 1,325.66 

MSCI Europe 84.95 86.79 1.84 2.17 80.74 94.16 

S&P 500 1,257.60 1,362.16 104.56 8.31 1,257.60 1,419.04 

FTSE-100 ΛΟΝ∆ΙΝΟ 5,572.28 5,571.15 -1.13 -0.02 5,266.41 5,662.42 

CAC-40 ΠAΡΙΣΙ 3,159.81 3,196.65 36.84 1.17 2,950.47 3,594.83 

DAX-30 ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ 5,898.35 6,416.28 517.93 8.78 5,898.35 7,157.82 

NIKKEI-225 ΤΟΚΙΟ 8,455.35 9,006.78 551.43 6.52 8,295.63 10,255.15 

 

 

Κυριότερες αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

 
Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 10/7/2012, µεταξύ 

άλλων, ενέκρινε οµόφωνα τις Οικονοµικές  Καταστάσεις της χρήσης  01.01.2011 – 31.12.2011. 

Προέβη, επίσης, στην εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου λόγω λήξης της θητείας του και όρισε τα 

ανεξάρτητα µέλη αυτού, σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002 και Επιτροπή Ελέγχου σύµφωνα µε το Ν. 3693/2008, 

αποτελούµενη από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.κ. Νικόλαο Κυριαζή, Άνθιµο Θωµόπουλο και 

Alexander Zagoreos. 
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Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε: 

α. Την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρίας από 0,66 ευρώ σε 66,00 ευρώ µε ταυτόχρονη 

µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών (reverse split) από 26.870.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές σε 

268.700 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε αναλογία µία (1) νέα µετοχή για κάθε εκατό (100) παλαιές µετοχές. 

 
β. Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 363.626,20, µε 

κεφαλαιοποίηση, αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 127.891,64 και κέρδους 

από πώληση ιδίων µετοχών ποσού ευρώ 235.734,56 µε αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής αξίας της 

µετοχής και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 18.097.826,20 ευρώ, διαιρούµενο σε 268.700 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 67,3532794939 ευρώ η κάθε µία. 

γ.  Τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 11.380.326,20 µε συµψηφισµό ίσου 

ποσού ζηµιών από το λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέο» και µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής 

κατά 42,3532794939 ευρώ και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 6.717.500,00 διαιρούµενο σε 

268.700 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε µία. 

Η υλοποίηση των αποφάσεων αυτών, θα ολοκληρωθεί µε την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 

5 του Καταστατικού και αφού προηγηθούν οι προβλεπόµενες εγκριτικές αποφάσεις των Εποπτικών Αρχών. 

 
Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εξελέγη κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 10/7/2012, 

συγκροτήθηκε σε σώµα κατά τη συνεδρίασή του της 19/7/2012 και η σύνθεσή του έχει ως εξής: 

 

Alexander Zagoreos, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Φαίδων-Θεόδωρος Ταµβακάκης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Mέλος 

Κωνσταντίνος Τζινιέρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

Άνθιµος Θωµόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Anastasios Adam, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

James Edward Jordan, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Νικόλαος Κυριαζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Εξέλιξη, επιδόσεις & θέση εταιρείας 

Στον πίνακα που ακολουθεί, απεικονίζεται η µεταβολή της εσωτερικής αξίας της Εταιρείας κατά τη διάρκεια 

του α’ εξαµήνου της χρήσης, καθώς και η θέση της έναντι των υπολοίπων εταιρειών του κλάδου. 
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Στατιστικό ∆ελτίο Εισηγµένων Α.Ε.Ε.Χ 30/6/2012 
Εσωτερική 

αξία 
µετοχής Premium 

Απόδοση 
εσωτερικής 

αξίας 
Καθαρή Αξία 
Ενεργητικού 

A/A   

Τιµή 
µετοχής σε 

€ σε € (Discount) από 31/12 σε € (NAV) 

1 
ALPHA TRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α 
Α.Ε.Ε.Χ. 0,17 0,17 0,00% 27,27% 4.672.204,97 

2 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 0,74 1,48 -50,00% -3,46% 16.546.951,86 

  21.219.156,83 

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει 
ενεργ.)ΤΙΜΗ PREMIUM / 
DISCOUNT  -38,99% 
ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει 
ενεργ.) ΑΠΟ∆ΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 
31/12/10 3,31% 

ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
Ε.Ε.Χ από 31/12/10 11,91% 

Κατάταξη βάσει καθαρής αξίας ενεργητικού. Πηγή: Ένωση Θεσµικών Επενδυτών 

 

Από τον πίνακα αυτό, µε τα στοιχεία της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών, µπορούµε να επισηµάνουµε τα 

εξής: 

 
Στο τέλος του Α’ εξαµήνου, το σύνολο των Eταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, διαπραγµατευόταν σε 

discount, το οποίο κυµαινόταν από –50,00% έως και 0,00%. 

 
Σηµειώνουµε ότι στη διάρκεια του Α΄ εξαµήνου, ολοκληρώθηκε µετατροπή των εταιριών INTERINVEST 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ και EUROLINE ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ σε αµοιβαία κεφάλαια. 

Ο Γενικός ∆είκτης του Χ.Α., από την αρχή του έτους, παρουσίασε µείωση κατά ποσοστό –10,18%. 

 
Όσον αφορά στη διαχείριση των επενδύσεων της Εταιρίας, σηµειώνουµε ότι εξακολουθεί να υλοποιείται η 

επενδυτική πολιτική που καθορίστηκε µε πρόταση της διαχειρίστριας εταιρίας και απόφαση της έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 31.12.02, και η οποία εστιάζεται σε επενδύσεις, κύρια, στις 

ευρωπαϊκές αγορές µετοχών και οµολόγων, συµπεριλαµβανοµένων και των υπό ένταξη στην Ε.Ε. χωρών 

της κεντρικής Ευρώπης. Παράλληλα, διαφοροποιήθηκε ο τρόπος επιλογής επενδύσεων και διαχείρισης, µε 

τη συµµετοχή και αξιοποίηση των δεξιοτήτων όλων των µελών της επενδυτικής οµάδας της ALPHA TRUST, 

µε στόχο τις «καλύτερες επιλογές» από διαφορετικές αγορές και κατηγορίες αξιών. 

 
Στις 30/06/2012 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σε τρέχουσες τιµές, περιλαµβανοµένων και των ιδίων 

µετοχών, ήταν επενδεδυµένο κατά 76,02% σε µετοχές στο εσωτερικό, κατά 3,96% σε οµόλογα, κατά 11,46% 

σε αµοιβαία κεφάλαια, και κατά 8,56% σε διαθέσιµα. 

 
Φθάνοντας στο πλέον σηµαντικό τµήµα της αναφοράς µας, στον τοµέα δηλαδή της απόδοσης και των 

αποτελεσµάτων της Εταιρίας, µπορούµε να επισηµάνουµε ότι η απόδοση της εταιρίας µας κατά το 

Α΄εξάµηνο του 2012, εξελίχθηκε θετικά, αυξάνοντας την εσωτερική αξία της κατά ποσοστό 27,27% και 

πραγµατοποιώντας κέρδη 1,00 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης ζηµιών  -3,64 εκατ. ευρώ το Α΄ εξάµηνο του 2011. 
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Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας µας για το Α’ εξάµηνο του 2012, παρουσιάζουν, αναλυτικά, την εξής 

εικόνα: 

 
Τα ακαθάριστα έσοδα του Α’ εξαµήνου, ανήλθαν συνολικά σε 1,65 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι -2,59 εκατ. 

ευρώ περίπου του Α’ εξαµήνου 2011. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από ζηµιές από αγοραπωλησίες 

χρεογράφων, ποσού 1,57 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών ποσού –3,12 εκατ. ευρώ του Α’ εξαµήνου 2011 και από 

προσόδους χαρτοφυλακίου, ποσού 0,08  εκατ. ευρώ έναντι ποσού 0,53 εκατ. ευρώ του Α’ εξαµήνου 2011. 

Οι ως άνω πρόσοδοι χαρτοφυλακίου αναλύονται σε τόκους οµολόγων ποσού 0,04 εκατ. ευρώ, αποδόσεις 

από τοποθετήσεις των χρηµατικών διαθεσίµων ποσού 0,03 εκατ. ευρώ και µερίσµατα µετοχών 0,01  εκατ. 

ευρώ.  

 
Τα έξοδα του εξαµήνου, ανήλθαν συνολικά σε 0,55  εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 0,91 εκατ. ευρώ περίπου του 

Α’ εξαµήνου 2011, µειωµένα δηλαδή κατά 0,36 εκατ. ευρώ και αναλύονται ως εξής: Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας ποσού 0,11 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαµβάνονται οι αµοιβές  τρίτων, οι αποσβέσεις και λοιπές 

δαπάνες λειτουργίας. ∆απάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ποσού 0,44 εκατ. ευρώ, στις οποίες 

περιλαµβάνονται οι αµοιβές διαχείρισης, η αµοιβή θεµατοφυλακής, τα έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων, 

µέρος των φόρων και οι λοιπές σχετικές δαπάνες.  

 
Τα αποτελέσµατα της Εταιρίας, κατά το Α’ εξάµηνο της χρήσης 2012, ήταν κέρδη που ανήλθαν στο ποσό 

των 1,01 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 3,59 εκατ. ευρώ του Α’ εξαµήνου 2011 και µετά την προσθήκη των µη 

ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος φόρων (2‰ επί της τρέχουσας αξίας του ενεργητικού) ανήλθαν, 

όπως ήδη επισηµάνθηκε, στο ποσό των 1,00 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 3,64  εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 

διάστηµα του 2011.  

Επισηµαίνουµε επίσης ότι, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η υποαξία του χαρτοφυλακίου της 

30/06/2012, ποσού 123,04 χιλ. Ευρώ, έναντι υποαξίας 3.293,20 χιλ. ευρώ του Α’ εξαµήνου 2011, 

λογιστικοποιήθηκε και οδηγήθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 
Το ενεργητικό της Εταιρίας, στο τέλος του Α’ εξαµήνου, ανήλθε σε 42,13  εκατ. ευρώ (δεν περιλαµβάνονται οι 

ίδιες µετοχές). 

 
Αγορά ιδίων µετοχών 

 
Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαµήνου 2012, δεν πραγµατοποιήθηκε αγορά ιδίων µετοχών. Η Εταιρία κατέχει 

39.264 ίδιες µετοχές τις οποίες είχε αποκτήσει, µε βάση την από 2/8/2011 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µέχρι την 31/12/2011. Η χρηµατιστηριακή αξία των µετοχών 

αυτών κατά την 29/6/2012 ανερχόταν σε 6.792,67 ευρώ. 

 
∆ιαχείριση κινδύνων χαρτοφυλακίων  

 

Με στόχο, τον περιορισµό των κινδύνων, σε σχέση µε τη χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της Εταιρίας, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 3/378/14.4.2006 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
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Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθόρισε διαδικασίες και ανέθεσε µε την από 2/10/2006 Σύµβαση, στη 

διαχειρίστρια εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία χρησιµοποιεί συστήµατα παρακολούθησης 

κινδύνων χαρτοφυλακίων, που ανταποκρίνονται στο προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται ότι µετρώνται µε ακρίβεια όλοι οι βασικοί κίνδυνοι, όπως ενδεικτικά ο κίνδυνος αγοράς 

(market risk), ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk), ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk) και ο κίνδυνος 

αντισυµβαλλοµένου (counterparty risk).  

- Κίνδυνος Αγοράς (market risk): για τον υπολογισµό του κινδύνου αγοράς των στοιχείων του 

χαρτοφυλακίου, όπως ορίζει η παραπάνω απόφαση, θα ακολουθείται η προσέγγιση βάσει δυνητικής ζηµίας 

(Value-at-Risk), µε τη µεθοδολογία υπολογισµού της Προσοµοίωσης Monte Carlo (Monte Carlo Simulation). 

Το πρόγραµµα που χρησιµοποιείται είναι το FundManager της Εταιρίας Rizklab. Σε συµφωνία µε τις οδηγίες 

της ανωτέρω Απόφασης (άρθρο 5), εφαρµόζεται η προσέγγιση βάσει δυνητικής ζηµιάς στο χαρτοφυλάκιο και 

στο δείκτη αναφοράς του (benchmark index) σε καθηµερινή βάση. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται οι 

ακόλουθες παράµετροι:  

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

� διακυµάνσεις (volatilities) των στοιχείων του χαρτοφυλακίου για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών 

από την ηµεροµηνία υπολογισµού, εφόσον αυτά είναι διαθέσιµα, 

� βαθµοί συσχέτισης (correlations) µεταξύ των στοιχείων του χαρτοφυλακίου για χρονικό διάστηµα 

δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία υπολογισµού, εφόσον αυτά είναι διαθέσιµα, 

� επενδυτικός ορίζοντας µίας (1) ηµέρας 

�  αριθµός επαναλήψεων (προσοµοιώσεων) σεναρίων ίσος µε 5.000 (από ένα εύρος 1.000 ως 1.000.000, 

το πλήθος 5.000 επαναλήψεων θεωρείται επαρκές), 

� η δυνητική ζηµιά του χαρτοφυλακίου να εκφράζεται ως ποσοστό (%) της τρέχουσας αξίας της Εταιρίας
1
, 

� η δυνητική ζηµιά του χαρτοφυλακίου είναι εκφρασµένη σε απόλυτο µέγεθος (absolute) και όχι σε σχέση 

µε την απόδοση του δείκτη αναφοράς (relative). 

Η µεθοδολογία Monte Carlo Simulation περιγράφεται αναλυτικά στο Εγχειρίδιο Χρήσης του προγράµµατος 

FundManager / Rizklab που χρησιµοποιείται. 

- Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk): για την αξιολόγηση του πιστωτικού κίνδυνου 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 

                                                 
1
 Ως «τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ.» ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 27, παρ. 2 του Ν. 

3371/2005: «Ως τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ. νοείται η αξία του χαρτοφυλακίου της που 
αποτιµάται σε ηµερήσια βάση σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας µείον τα ρευστά διαθέσιµα 
που προορίζονται για την κάλυψη των τρεχόντων εξόδων λειτουργίας της και δεν φυλάσσονται στο 
θεµατοφύλακα.» Για τον υπολογισµό της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της Α.Ε.Ε.Χ., δεν πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη µετρητά που προκύπτουν από δανεισµό, στο πλαίσιο εφαρµογής των επενδυτικών 
ορίων της υπ’αρ. 3/378/14.04.2006 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
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αξιολογούνται από τους τρεις µεγαλύτερους Οίκους Αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (S&P, Moody’s, 

Fitch) λαµβάνοντας την πιο συντηρητική εκ των τριών.  

- Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk): ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά το βαθµό ρευστοποίησης µιας 

επενδυτικής θέσης ή µέρους του χαρτοφυλακίου. Για σκοπούς συµµόρφωσης προς τις οδηγίες της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τρόπος: αρχικά, βάσει της εµπορευσιµότητάς τους 

οι µετοχές κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες : πολύ χαµηλής ρευστότητας (very low liquidity), χαµηλής 

ρευστότητας (low liquidity), µέσης ρευστότητας (medium liquidity) και υψηλής ρευστότητας (high liquidity) 

µέσα από το αρχείο excel “definitionlist” και εν συνεχεία υπολογίζεται καθηµερινά η ποσόστωση του 

χαρτοφυλακίου επενδεδυµένη σε µετοχές χαµηλής, µεσαίας και υψηλής ρευστότητας. Αντίστοιχη 

µεθοδολογία εφαρµόζεται για τους τίτλους σταθερού εισοδήµατος. Για τα παράγωγα, σε περίπτωση που 

αυτά συµπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας, θα υπολογίζεται όπου είναι αυτό εφικτό. 

- Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου (Counterparty Risk): για τη µέτρηση του συγκεκριµένου κινδύνου 

υπολογίζεται σε καθηµερινή βάση η καθαρή θέση του χαρτοφυλακίου (χρεωστική / πιστωτική) ως προς τον 

κάθε αντισυµβαλλόµενό του, αποτυπώνοντας τις καθηµερινές απαιτήσεις / υποχρεώσεις προς αυτόν. 

Αναφορικά µε πράξεις επί µη διαπραγµατεύσιµων σε οργανωµένη αγορά παράγωγων χρηµατο-οικονοµικών 

µέσων, προσδιορίζεται από την Απόφαση ότι ο κίνδυνος ανά αντισυµβαλλόµενο υπολογίζεται µε βάση τη 

δυνητική ζηµία, στην περίπτωση όπου ο αντισυµβαλλόµενος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Η 

Εταιρία δεν διενεργεί πράξεις σε παράγωγα χρηµατο-οικονοµικά µέσα µη διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη 

αγορά,  και για αυτό δεν ακολουθεί τα προβλεπόµενα από την Απόφαση όσον αφορά τη µέτρηση του 

κινδύνου αντισυµβαλλοµένου σε σχετικές πράξεις µε βάση τη δυνητική ζηµιά. Σε περίπτωση που προβεί σε 

σχετικές πράξεις, οφείλει να υπολογίζει µε βάση τη δυνητική ζηµιά τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου σύµφωνα 

µε την Απόφαση. 

- Έλεγχοι Κόπωσης (stress tests): εφαρµόζονται την πρώτη εργάσιµη µέρα κάθε µήνα χρησιµοποιώντας 

τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, όπως αυτή ήταν διαµορφωµένη την τελευταία εργάσιµη µέρα του 

προηγούµενου µήνα, µε τη χρήση συγκεκριµένων ιστορικών σεναρίων ή συγκεκριµένων παραδοχών από 

χρονικές στιγµές κατά τις οποίες έχουν παρατηρηθεί ακραίες οικονοµικές εξελίξεις και µεταβολές τιµών στις 

αγορές όπου επενδύει το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας.  Τα σενάρια των ελέγχων κόπωσης παρέχουν, κατ’ 

ελάχιστον, στην Εταιρία τη δυνατότητα να διακρίνουν: 

α) συνθήκες σε στρατηγικές που σχετίζονται µε την ακολουθούµενη επενδυτική πολιτική και οι οποίες 

µπορούν να αναδείξουν µεγάλες διακυµάνσεις στην αξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, και 

β) συνθήκες υπό τις οποίες αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος ή ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου. 
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Συναλλαγές συνδεδεµένων προσώπων (∆.Λ.Π. 24) 

Με βάσει το ∆ΛΠ24, σύµφωνα µε το οποίο συνδεόµενο µέρος θεωρείται εκείνο το οποίο έχει την δυνατότητα 

να ελέγχει ή να εξασκεί σηµαντική επιρροή στις χρηµατοοικονοµικές ή λειτουργικές αποφάσεις που λαµβάνει 

η εταιρία, αναφέρουµε τα κατωτέρω:  

− Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, σύµφωνα µε την από 22.01.2008 απόφαση του 

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

TRUST ΑΕΠΕΥ από την οποία και ασκήθηκε κατά την περίοδο 1/01-30/06/2012 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 10/07/12 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 Εταιρίας. Για τις παρεχόµενες 

αυτές υπηρεσίες η αµοιβή της ALPHA TRUST ορίζεται σε ποσοστό 1% ετησίως επί της ηµερήσιας 

τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α», όπως προκύπτει από την 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 απόδοση της «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α» είναι µεγαλύτερη από το EURIBOR 

δωδεκαµήνου συν 2%, η «ALPHA TRUST» θα δικαιούται αµοιβή η οποία θα είναι ίση µε 20% επί της 

επιτευχθείσας απόδοσης που υπερβαίνει την βασική απόδοση. 

− Η Εταιρία έχει συνάψει σύµβαση δανεισµού ενός µισθωτού από την ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ, τον 

οποίο απασχολεί ως εσωτερικό ελεγκτή. 

− 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.Π.Ε.Υ.  

− 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 Εταιρίας, έχουν ανατεθεί 

µε την από 1.12.2011 «Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών», στην ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ 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 Εταιρίας. Η 

διάρκεια της σύµβασης αυτής, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/07/12 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, είναι ετήσια και αν δεν καταγγελθεί, ανανεώνεται 

αυτόµατα για ένα έτος κάθε φορά. Η ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ, προσφέρει επιπλέον στην Εταιρία και 

άλλες απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την διεκπεραίωση των καθηµερινών εργασιών της, 

χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

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

τις αµοιβές του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.  

− Τα µέλη του ∆.Σ. που διοίκησαν την Εταιρία κατά το α’ εξάµηνο και η θητεία τους έληξε την 

10/07/2012 µε την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως έχουν δηλώσει, δεν συµµετείχαν στη 
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διοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων εταιριών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούσαν 

διοικητική επιρροή. Επιπλέον, ουδεµία επιχειρηµατική σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή 

υπήρξε µεταξύ της εταιρίας και των εταιριών στο κεφάλαιο και τη διοίκηση των οποίων συµµετείχαν 

τα ως άνω µέλη του ∆.Σ. ή και οι κύριοι µέτοχοι της εταιρίας, οι οποίες δεν προκύπτουν από το 

πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας τους. 

 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο 01/01/2012-30/06/2012 έχουν ως κάτωθι: 

Εµφάνιση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

  30/6/2012 30/6/2011 

  

Κόστος 
∆ιαχείρισης 

Χαρτοφυλακίου 
∆ιοικητικά 
έξοδα 

Κόστος 
∆ιαχείρισης 

Χαρτοφυλακίου 
∆ιοικητικά 
έξοδα 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ  

Αµοιβή για διαχείριση 
χαρτοφυλακίου 406.859,27 

  

461.250,00 

  

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ  

Αµοιβή για δανεισµό 
υπαλλήλου 

  

18.199,08 

  

30.376,08 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ  

Αµοιβή για υποστήριξη 
λογιστηρίου 

  

18.450,00 

  

54.169,20 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ 

Αµοιβή για διαχείριση 
κινδύνου 

  

0,00 

  

6.273,00 

ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΗ ΑΕ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ   

    

Αµοιβή για ενοίκια   6.831,37   6.670,02 

Αµοιβές ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου  

  
0,00 

  
48.000,00 

Αµοιβές ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου 

  
11.660,00 

  
57.188,15 

  406.859,27 55.140,45 461.250,00 202.676,45 

 
 
Εµφάνιση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

  30/6/2012 31/12/2011 

  

  Υποχρεώσεις 
Μακροπρ. 

Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις 
Μακροπρ. 

Υποχρεώσεις 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ  534,36 0,00 35.699,82 0,00 
ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΕ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ   0,00 -2.198,00 0,00 -2.040,00 

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου  0,00 0,00 11.609,00 0,00 

 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 10/07/2012 ενέκρινε να δοθούν για τη χρήση 2012 αµοιβές 

∆ιοικητικού Συµβουλίου συνολικού ποσού ευρώ 200.000,00 και για τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο επιπλέον 

ποσό ευρώ 21.650,00.  
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Γεγονότα µετά τη λήξη του Α΄ εξαµήνου 

 

∆εν υπάρχουν άλλα γεγονότα, πλην των αναφερόµενων σε άλλο κεφάλαιο αποφάσεων της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης η οποία είχε συγκληθεί για την 29/6/2012 και ελλείψει απαρτίας πραγµατοποιήθηκε την 

10/7/2012, Α΄ Επαναληπτική. 

 

Κίνδυνοι & αβεβαιότητες – εξέλιξη δραστηριοτήτων δεύτερου εξαµήνου 2012 

Η εκλογή κυβέρνησης στη χώρα φαίνεται πως αποµάκρυνε τον κίνδυνο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. 

Τα επιτόκια δανεισµού των χωρών της περιφέρειας όµως παραµένουν υψηλά ακόµα και µετά την απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που επιτρέπει την απευθείας στήριξη τραπεζών και την αγορά οµολόγων στη 

δευτερογενή αγορά από τα ευρωπαϊκά ταµεία διάσωσης. Ειδικά δε για τη χώρα µας οι αγορές εξακολουθούν 

να δυσπιστούν ως προς τη δυνατότητα εφαρµογής και την αποτελεσµατικότητα των συµφωνηθέντων 

µέτρων που περιλαµβάνουν διαρθρωτικές αλλαγές, το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων και την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας µέσω εσωτερικής υποτίµησης. 

∆ιαρκής ενηµέρωση µετόχων και επενδυτικού κοινού. 

 
Με σκοπό τη διαρκή και πληρέστερη ενηµέρωση για τα οικονοµικά αποτελέσµατα και γενικά τις εξελίξεις 

στην Εταιρία, στο τέλος κάθε τριµήνου, συντάσσεται το ενηµερωτικό δελτίο «Επενδυτική Ενηµέρωση», που 

αναρτάται στην ιστοσελίδα µας. Επίσης στην ιστοσελίδα µας καθηµερινά, καταχωρούµε την εσωτερική αξία 

της µετοχής καθώς και κάθε νέο που αφορά στην Εταιρία. 

 
Επιπλέον, από το δεύτερο εξάµηνο του 2007, µε σκοπό την τακτικότερη και έγκαιρη ενηµέρωση των 

µετόχων και του επενδυτικού κοινού, αναρτάται στην ιστοσελίδα µας δελτίο «Μηνιαία Ενηµέρωση», αµέσως 

µετά τη λήξη κάθε µήνα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

 
Ανάρτηση σε δικτυακό τόπο 
 
Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας που αναφέρονται στην περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 

30 Ιουνίου 2012, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης. Εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την 23
η
 Ιουλίου 

2012 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µαζί µε την παρούσα Έκθεση ∆ιαχείρισης µε την ανάρτησή τους στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.andromeda.eu 

  

Κηφισιά, 23 Ιουλίου 2012 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                         

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ 
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ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

Προς τους µετόχους της Εταιρείας 

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

 

Εισαγωγή 

 
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας «ALPHA TRUST-

ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» της 30ης Ιουνίου 2012 και τις 

σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης 

περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που 

συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την 

κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). 

∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και 

λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 

επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε 

στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» κατά την 30
η
 Ιουνίου 2012, τη χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση και τις ταµειακές της ροές για την περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 

 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη 

ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

 

 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2012 

 

                                         Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

 
 
 
 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές  α.ε.ο.ε 

Μέλος της Crowe Horwath International                                                  Ιωάννης Θ. Φιλίππου 

Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125                                                                                      Αρ.Μ. ΣΟΕΛ   17201 
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I.V ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  

(ποσά σε ευρώ)     
 

 Αρ. 
Σηµείωσης 

01.01.2012-
30.06.2012 

 01.01.2011-
30.06.2011 

     

Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 5.5.1 1.645.794,96  -2.589.575,10 

Μείον: Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου 5.5.3 439.851,53  630.404,14 

Μικτά κέρδη  1.205.943,43  -3.219.979,24 

Άλλα έσοδα-έξοδα 5.5.2 -86.617,13  -91.243,58 

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.5.3 107.071,58  279.785,42 

Κέρδος προ φόρων  1.012.254,72  -3.591.008,24 

Φόρος εισοδήµατος (Ν.3522/06) 5.5.4 -11.019,53  -49.841,78 

Κέρδη/(Ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (Α)  1.001.235,19  -3.640.850,02 

Λοιπά συνολικά έσοδα  0,00  0,00 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους (Α+Β) 

 
1.001.235,19  -3.640.850,02 

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

5.5.5 0,0373  -0,1352 

     

     
 Αρ. 
Σηµείωσης 

01.04.2012-
30.06.2012 

 01.04.2011-
30.06.2011 

     

Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 5.5.1 -44.162,31  -4.324.403,61 

Μείον: Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου 5.5.3 5.773,94  306.253,94 

Μικτά κέρδη  -49.936,25  -4.630.657,55 

Άλλα έσοδα-έξοδα 5.5.2 -12.828,38  -43.095,92 

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.5.3 46.984,34  119.848,36 

Κέρδος προ φόρων  -109.748,97  -4.793.601,83 

Φόρος εισοδήµατος (Ν.3522/06) 5.5.4 -3.719,53  608,22 

Κέρδη/(Ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (Α)  -113.468,50  -4.792.993,61 

Λοιπά συνολικά έσοδα  0,00  0,00 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους (Α+Β) 

 
-113.468,50  -4.792.993,61 

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

5.5.5 -0,0042  -0,1782 

 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων. 
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2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30/06/2012  

(ποσά σε ευρώ) 
 Αρ. 

Σηµείωσης 30/6/2012 
 

31/12/2011 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

     

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού     

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5.5.6 0,18  0,18 

Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.5.7 3.332,06  3.174,06 

Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων (α)  3.332,24  3.174,24 

     

Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού     

Απαιτήσεις από χρηµατιστές 5.5.8 11.096,40  252.878,66 

Άλλες απαιτήσεις 5.5.9 58.398,81  157.382,54 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

5.5.10 4.980.563,02  9.484.087,56 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.5.11 466.621,03  3.575.336,88 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (β)  5.516.679,26  13.469.685,64 

       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)  5.520.011,50  13.472.859,88 

     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

     

Ίδια κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο (26.870.000 µετοχές των 0,66 €) 5.5.12 17.734.200,00  17.734.200,00 

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο  5.5.13 127.891,64  127.891,64 

Λοιπά αποθεµατικά 5.5.14 2.586.211,41  2.586.211,41 

Αποτελέσµατα εις νέο  -16.011.832,62  -17.013.067,81 

Αποτέλεσµα Ιδίων Μετοχών  5.5.15 235.734,56  235.734,56 

Ίδιες Μετοχές (τεµ. 39.264)  -0,01  -0,01 

Ίδια κεφάλαια (α)  4.672.204,98  3.670.969,79 

     

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Οφειλές σε χρηµατιστές 5.5.8 224.805,50  26,73 

Οφειλές από φόρους 5.5.16 11.019,53  38.882,50 

Μερίσµατα πληρωτέα  66.450,80  95.940,96 

Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις 5.5.17 545.530,69  9.667.039,90 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (γ)  847.806,52  9.801.890,09 

       

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (γ)  5.520.011,50  13.472.859,88 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων. 

 



 
                   
 

18 
 

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

(ποσά σε ευρώ) 
 
 

  Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
από 

έκδοση µετ. 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
µετοχές 

Αποτέλεσµα 
Ιδίων 

Μετοχών 

Αποτελέσµατα 
εις Νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα την 01/01/2011 49.775.000,00 127.891,64 2.586.211,41 -600.537,24 -190.115,76 -3.140.057,57 48.558.392,48 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε 
επιστροφή κεφαλαίου στους 
µετόχους 

-2.750.000,00           -2.750.000,00 

Αγορές/(πωλήσεις-διαγραφές) 
Ιδίων Μετοχών 

      -36.649,06     -36.649,06 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους περιόδου 
01/01-30/6/2011 

          -3.640.850,02 -3.640.850,02 

Υπόλοιπα την 30/06/2011 47.025.000,00 127.891,64 2.586.211,41 -637.186,30 -190.115,76 -6.780.907,59 42.130.893,40 

        

        

        

  Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
από 

έκδοση µετ. 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
µετοχές 

Αποτέλεσµα 
Ιδίων 

Μετοχών 

Αποτελέσµατα 
εις Νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα την 01/01/2012 17.734.200,00 127.891,64 2.586.211,41 -0,01 235.734,56 -17.013.067,81 3.670.969,79 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους περιόδου 
01/01-30/6/2012 

          1.001.235,19 1.001.235,19 

Υπόλοιπα την 30/06/2012 17.734.200,00 127.891,64 2.586.211,41 -0,01 235.734,56 -16.011.832,62 4.672.204,98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων. 

 



 
                   
 

19 
 

 

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(ποσά σε ευρώ) 
 01/01-

30/06/2012 
 01/01-

30/06/2011 

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από απαιτήσεις 6.403.310,36  2.479.277,97 

Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους κ.λ.π. -108.636,50  -1.003.971,00 

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων -38.882,50  -78.324,17 

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.255.791,36  1.396.982,80 

Επενδυτικές δραστηριότητες    

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

0,00  0,00 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου -9.335.017,05  -2.750.000,00 

Αγορές/Πωλήσεις/∆ιαγραφές Ιδίων µετοχών 0,00  -36.649,06 

Μερίσµατα πληρωθέντα -29.490,16  -16.819,05 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ) -9.364.507,21  -2.803.468,11 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
περιόδου 

-3.108.715,85  -1.406.485,31 

Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.575.336,88  1.907.516,22 

Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα λήξης περιόδου 466.621,03  501.030,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5.1            Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 

5.1.1 Στοιχεία Εταιρείας 

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 εταιρίας. 

Ίδρυση: Το καταστατικό της Εταιρίας 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 Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» 

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

Ως εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η Εταιρία 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 

εταιρία «ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».      

∆ιάρκεια: Η διάρκεια ορίζεται σε 50 χρόνια από τη σύστασή της, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του 

καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας 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 εταιρίας: Ο σκοπός της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι η 

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

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

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κεφαλαιαγοράς. 

Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 17.734.200,00 ευρώ,  

διαιρείται σε 26.870.000,00 µετοχές µε ονοµαστική αξία 0,66 ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς 

καταβεβληµένο. 

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

Αθηνών από την 19/12/2001. 

Νόµισµα: Το νόµισµα αναφοράς είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια και οι οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

∆ιοίκηση της Εταιρίας: Η Εταιρία σύµφωνα µε το καταστατικό της διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

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

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10/7/2012, αριθµεί επτά µέλη και έχει ως εξής:  
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1) Alexander Zagoreos, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

2) Φαίδων-Θεόδωρος Ταµβακάκης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

3) Κωνσταντίνος Τζινιέρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 

4) Άνθιµος Θωµόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

5) Anastasios Adam, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

6) James Edward Jordan, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

7) Νικόλαος Κυριαζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  

5.1.2 Έγκριση και ∆ιαθεσιµότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων 

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

περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012 και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο κείµενο. 

Εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την 23 Ιουλίου 2012 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την 

ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.andromeda.eu/el.html.  

Υπεύθυνη για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων είναι η ∆ιοίκηση της εταιρίας. 

5.1.3 Συγκριτική πληροφόρηση 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012 περιλαµβάνουν την ακόλουθη 

συγκριτική πληροφόρηση: 

Για την κατάσταση συνολικών εσόδων, η περίοδος 01.01.2011 - 30.06.2011 

Για την κατάσταση οικονοµικής θέσης, η 31.12.2011 

Για την κατάσταση ταµειακών ροών, η περίοδος 01.01.2011 - 30.06.2011 

Για την κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, η περίοδος 01.01.2011 - 30.06.2011 

 

5.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012 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, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας 

Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

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 
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τις παραδοχές που γίνονται-αναφέρονται στις σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων, όποτε απαιτείται 

και εκρίθη σκόπιµο και βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας. 

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

οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011 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. 

5.2.1 Νέα πρότυπα, ∆ιερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων Προτύπων και ∆ιερµηνειών 

 

Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τις 

λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2012. Η εκτίµηση της Εταιρίας σχετικά µε την 

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

 

Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις  

 

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες κατά την 1
η
 

Ιανουαρίου 2012 κανένα από τα οποία δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

- ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις ως µέρος της συνολικής επισκόπησης των 

δραστηριοτήτων εκτός ισολογισµού (Τροποποίηση) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιουλίου 2011. Σκοπός της 

τροποποίησης αυτής είναι να επιτρέψει στους χρήστες των Οικονοµικών Καταστάσεων να βελτιώσουν την 

κατανόησή τους ως προς τις συναλλαγές µεταφοράς χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 

τιτλοποίηση) καθώς και των πιθανών επιπτώσεων των οποιοδήποτε κινδύνων που µπορεί να παραµείνουν 

στην οντότητα η οποία έχει πραγµατοποιήσει τη µεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. 

Επίσης, η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περίπτωση που ένα δυσανάλογο ποσό των 

συναλλαγών µεταφοράς έχει πραγµατοποιηθεί προς το τέλος της ηµεροµηνίας του ισολογισµού. Η 

τροποποίηση αυτή συµµορφώνει σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων των ∆ΠΧΑ και των 

αµερικάνικων λογιστικών προτύπων. 

- ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων 

(Τροποποίηση) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2012. Η 

τροποποίηση αυτή αφορά στον προσδιορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας επί των επενδυτικών 

ακινήτων που επιµετρούνται σε εύλογη αξία και, επίσης, ενσωµατώνει τη ∆ιερµηνεία 21 - «Φόροι 
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Εισοδήµατος - Ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων» στο ∆ΛΠ 12 

προκειµένου για µη αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία όπου χρησιµοποιείται το µοντέλο αναπροσαρµογής 

βάσει ∆ΛΠ 16. Ο σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να συµπεριλάβει α) την αναιρέσιµη υπόθεση ότι η 

βάση υπολογισµού του αναβαλλόµενου φόρου επί των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιµετρούνται 

χρησιµοποιώντας το µοντέλο της εύλογης αξίας βάσει του ∆ΛΠ 40, θα πρέπει να προσδιορισθεί ως η 

ανάκτηση της λογιστικής αξίας µέσω της πώλησής τους και β) την απαίτηση ότι η βάση υπολογισµού του 

αναβαλλοµένου φόρου επί των µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιµετρούνται 

χρησιµοποιώντας το µοντέλο της αναπροσαρµογής βάσει του ∆ΛΠ 16, θα πρέπει να είναι πάντα η ανάκτηση 

της λογιστικής αξίας µέσω της πώλησής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. 

- Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων σε 7 υφιστάµενα πρότυπα 

και διερµηνείες µε σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Η 

υιοθέτηση αυτών δεν είχε σηµαντικές επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας και 

του οµίλου. 

 

Νέα και τροποποιηµένα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην 

παρούσα λογιστική περίοδο  

- ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 

2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα Λοιπά 

Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν (ή να "ανακυκλωθούν") στα 

Αποτελέσµατα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον (για παράδειγµα, κατά την αποαναγνώριση ή 

τον διακανονισµό) θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η  εταιρία βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

-  ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, 

ταξινόµηση και επιµέτρηση 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2015. Η Φάση 1 

του νέου αυτού προτύπου εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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- ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) Συµψηφισµός 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων  

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιουλίου 2013. Η τροποποίηση 

αυτή εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν στους χρήστες 

πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη στην αξιολόγηση της επίδρασης κατά τον συµψηφισµό διακανονισµών 

στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µιας εταιρείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης 

στις οικονοµικές καταστάσεις 

- ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 

2013. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρίες, 

συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που εισάγονται από το 

∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου να καθορίσει ποιες οντότητες 

ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη µητρική. Παραδείγµατα των περιοχών 

που απαιτούν σηµαντική κρίση περιλαµβάνουν αξιολόγηση του τεκµαρτού ελέγχου (de facto control), τα 

πιθανά δικαιώµατα ψήφου ή το εάν ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων λειτουργεί ως κύριος ή αντιπρόσωπος. 

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις που 

αφορά τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και αντικαθιστά τη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση - Οικονοµικές 

Οντότητες Ειδικού Σκοπού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Το νέο 

πρότυπο δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

- ∆ΠΧΑ 11 Κοινές ∆ιευθετήσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 

2013. Το ∆ΠΧΑ 11 απαλείφει την αναλογική ενοποίηση των από κοινού ελεγχόµενων εταιριών. Σύµφωνα µε 

το ∆ΠΧΑ 11, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρίες, εφόσον έχουν ταξινοµηθεί ως «κοινοπραξίες» (ο όρος 

κοινοπραξία καθορίστηκε εκ νέου), πρέπει να λογίζονται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 

Επιπρόσθετα, περιουσιακά στοιχεία και λειτουργίες που ελέγχονται από κοινού αποτελούν «κοινές 

λειτουργίες» σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 11 και ο λογιστικός χειρισµός αυτών των διευθετήσεων θα είναι γενικά 

σύµφωνος µε εκείνον που ακολουθείται σήµερα. Βάσει αυτού του χειρισµού, ο επενδυτής εξακολουθεί να 

αναγνωρίζει το ποσοστό που του αναλογεί επί των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και 

εξόδων. Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες και τη ∆ιερµηνεία 13 Από κοινού 

ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες - Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Το νέο πρότυπο δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
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- ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες εταιρίες 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 

2013. Το ∆ΠΧΑ 12 συνδυάζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τη συµµετοχή µιας εταιρίας σε θυγατρικές 

εταιρίες, κοινές διευθετήσεις, επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και δοµηµένες εταιρίες σε ένα ενιαίο πρότυπο 

γνωστοποιήσεων. Ένα σύνολο νέων γνωστοποιήσεων απαιτείται επίσης όπως η γνωστοποίηση των 

κρίσεων που γίνονται προκειµένου για τον καθορισµό του ελέγχου επάνω σε µια άλλη εταιρία. Το ∆ΠΧΑ 12 

αντικαθιστά τις απαιτήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27, στο ∆ΛΠ 31 και το ∆ΛΠ 28. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό Το νέο πρότυπο δεν αναµένεται να έχει 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

- ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2013. Ο βασικότερος λόγος έκδοσης του ∆ΠΧΑ 13 είναι να µειώσει την περιπλοκότητα και να βελτιώσει τη 

συνέπεια στην εφαρµογή κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας. ∆εν υπάρχει µεταβολή για το πότε µια 

οντότητα απαιτείται να κάνει χρήση εύλογης αξίας αλλά, παρέχεται καθοδήγηση στον τρόπο επιµέτρησης 

της εύλογης αξίας σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, όταν η εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται από τα ∆ΠΧΑ. Το 

∆ΠΧΑ 13 ενοποιεί και διευκρινίζει τις οδηγίες για επιµέτρηση εύλογης αξίας και επίσης ενισχύει τη σύγκλιση 

µε τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα που έχουν τροποποιηθεί από το Συµβούλιο Αµερικάνικων Λογιστικών 

Προτύπων. Το πρότυπο αυτό έχει µελλοντική ισχύ ενώ επιτρέπεται προγενέστερη εφαρµογή του. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης 

της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 

- ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, το πρότυπο αυτό 

τροποποιήθηκε για να περιλάβει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 

επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν µια εταιρία ετοιµάζει ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις. Το ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» απαιτεί µια εταιρία που ετοιµάζει 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να λογίζει τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα. Επιτρέπεται προγενέστερη εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
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- ∆ΛΠ 28 Συµµετοχές σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 

Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 το πρότυπο αυτό 

τροποποιήθηκε για να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό των συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και να 

παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης κατά το λογισµό των συµµετοχών 

σε συγγενείς επιχειρήσεις και σε κοινοπραξίες. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να 

έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

- ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση  (τροποποίηση) Συµψηφισµός 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων  

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
η
 

Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει την έννοια «υφίσταται στο παρόν νοµικά επιβαλλόµενο 

δικαίωµα για συµψηφισµό» και επίσης διευκρινίζει την εφαρµογή των κριτηρίων συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 

στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά συστήµατα οίκων εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν 

µηχανισµούς µεικτούς διακανονισµού οι οποίοι δεν λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 32 

εφαρµόζονται αναδροµικά. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή. Σε περίπτωση όµως που µια εταιρία επιλέξει 

τη νωρίτερη εφαρµογή, πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός και επίσης να πραγµατοποιήσει 

γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για το συµψηφισµό 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση 

στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

- ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2013. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 19 προτείνει σηµαντικές αλλαγές στο λογιστικό χειρισµό των παροχών σε 

εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένης της απαλοιφής του δικαιώµατος επιλογής για αναβαλλόµενη 

αναγνώριση των µεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικού 

προγράµµατος (γνωστή ως "µέθοδος περιθωρίου"). Αποτέλεσµα αυτού θα είναι η µεγαλύτερη 

µεταβλητότητα του ισολογισµού εκείνων των εταιριών που έως και σήµερα εφαρµόζουν τη µέθοδο 

περιθωρίου. Επίσης, µε τις τροποποιήσεις αυτές, θα περιοριστούν οι µεταβολές του καθαρού περιουσιακού 

στοιχείου (ή υποχρέωσης) προγράµµατος συνταξιοδότησης που αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης 

στο καθαρό έσοδο (έξοδο) τόκου και στο κόστος τρέχουσας απασχόλησης. Η αναµενόµενη απόδοση από 

περιουσιακά στοιχεία προγραµµάτων θα αντικατασταθεί από µια πίστωση στο έσοδο που θα βασίζεται στην 

απόδοση των εταιρικών οµολόγων. Επιπρόσθετα, το τροποποιηµένο πρότυπο απαιτεί άµεση αναγνώριση 

του κόστους προϋπηρεσίας ως αποτέλεσµα µεταβολών στο πρόγραµµα (στα αποτελέσµατα χρήσης) και 
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απαιτεί οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία να αναγνωρίζονται µόνο όταν η προσφορά γίνεται νοµικά 

δεσµευτική και δεν µπορεί να ανακληθεί. Επιτρέπεται η προγενέστερη εφαρµογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

5.2.2 Σηµαντικές λογιστικές αποφάσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις 

 

Η ∆ιοίκηση της εταιρίας 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. 

Για το χειρισµό των µεταβολών στις λογιστικές αρχές έχει επιλεχθεί η βασική µέθοδος του ∆.Λ.Π. 8. 

 

5.3 Σύνοψη λογιστικών πολιτικών 

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

καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην παράγραφο 5.2 ότι χρησιµοποιούνται 

λογιστικές εκτιµήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι 

αυτές οι εκτιµήσεις 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 

εκτιµηθεί. 

5.3.1 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρίας είναι τα ταµειακά διαθέσιµα, οι βραχυπρόθεσµες 

επενδύσεις και οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

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

που αφορά τις Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. 

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

εταιρίας 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. 
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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 εταιρία διέπεται από την 

απόφαση 3/378/14.4.06 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

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

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. 

5.3.2 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα  

Οι συναλλαγές που διενεργούνται σε ξένα νοµίσµατα 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 ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την 

ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στο 

λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

5.3.3 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 τον 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 Εταιρία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. 
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5.3.4 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 

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

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

εκκαθαρισµένες πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας, µείον την 

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

αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρία 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 σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων, δεν συνέτρεξαν λόγοι σχηµατισµού σχετικής 

πρόβλεψης. 

5.3.5 Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά στο Ταµείο της Εταιρίας 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 

µεταβολής της αξίας τους. 

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. 

5.3.6 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. 

5.3.7 Ίδιες µετοχές 

Όταν η Εταιρεία αγοράσει ίδιους της συµµετοχικούς τίτλους, τα µέσα αυτά «ίδιες µετοχές» αφαιρούνται από 

τα ίδια κεφάλαια. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συµµετοχικών τίτλων της Εταιρείας 

δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος η ζηµία στα αποτελέσµατα. 
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5.3.8 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. 

5.3.9 Προβλέψεις 

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

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

υποχρέωσης. 

5.3.10 Υποχρεώσεις 

Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρίας εµφανίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις µε την εύλογή τους αξία. Οι 

υποχρεώσεις προς χρηµατιστηριακές εταιρίες περιλαµβάνουν τις µη εκκαθαρισµένες αγορές των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας. 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 έξοδα θεµατοφυλακής, προµηθευτές κ.λπ., δεν κρίνεται αναγκαία η 

προεξόφληση τους λόγω του βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα τους. 

5.3.11 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 Εταιρία 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 εταιρίας και των µετόχων της. 

5.3.12 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 
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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 εταιρίας. 

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 εταιρίας (αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές τρίτων, ενοίκια, παροχές 

τρίτων, τηλεπικοινωνίες, κλπ.) 

γ) το φόρο εισοδήµατος του Ν. 3371/2005. 

5.3.13 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 την 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.  

5.3.14 Συνδεδεµένα µέρη 

Με βάση το ∆ΛΠ24, σύµφωνα µε το οποίο συνδεόµενο µέρος θεωρείται εκείνο το οποίο έχει την δυνατότητα 

να ελέγχει ή να εξασκεί σηµαντική επιρροή στις χρηµατοοικονοµικές ή λειτουργικές αποφάσεις που λαµβάνει 

η εταιρία, αναφέρουµε τα κατωτέρω:  
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− Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, σύµφωνα µε την από 22.01.2008 απόφαση του 

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

TRUST ΑΕΠΕΥ από την οποία και ασκήθηκε κατά την περίοδο 1/01-30/06/2012 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 10/07/12 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 Εταιρίας. Για τις παρεχόµενες 

αυτές υπηρεσίες η αµοιβή της ALPHA TRUST ορίζεται σε ποσοστό 1% ετησίως επί της ηµερήσιας 

τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α», όπως προκύπτει από την 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 απόδοση της «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α» είναι µεγαλύτερη από το EURIBOR 

δωδεκαµήνου συν 2%, η «ALPHA TRUST» θα δικαιούται αµοιβή η οποία θα είναι ίση µε 20% επί της 

επιτευχθείσας απόδοσης που υπερβαίνει την βασική απόδοση. 

− Η Εταιρία έχει  συνάψει σύµβαση δανεισµού ενός µισθωτού από την ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ, τον 

οποίο απασχολεί ως εσωτερικό ελεγκτή. 

− 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.Π.Ε.Υ.  

− 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 Εταιρίας, έχουν ανατεθεί 

µε την από 1.12.2011 «Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών», στην ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ 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 Εταιρίας. Η 

διάρκεια της σύµβασης αυτής, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/07/12 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, είναι ετήσια και αν δεν καταγγελθεί, ανανεώνεται 

αυτόµατα για ένα έτος κάθε φορά. Η ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ, προσφέρει επιπλέον στην Εταιρία και 

άλλες απαραίτητες υποστηρικτικές υπηρεσίες για την διεκπεραίωση των καθηµερινών εργασιών της, 

χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων προεγκρίνει τις αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και 

τις αµοιβές του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 

− Τα µέλη του ∆.Σ. που διοίκησαν την εταιρεία κατά το α’ εξάµηνο και η θητεία τους έληξε την 

10/07/2012 µε την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως έχουν δηλώσει, δεν συµµετείχαν στη 

διοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων εταιριών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούσαν 

διοικητική επιρροή. Επιπλέον, ουδεµία επιχειρηµατική σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή 

υπήρξε µεταξύ της εταιρίας και των εταιριών στο κεφάλαιο και τη διοίκηση των οποίων συµµετείχαν 
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τα µέλη του ∆.Σ. ή και οι κύριοι µέτοχοι της εταιρίας, οι οποίες δεν προκύπτουν από το πλαίσιο της 

συνήθους δραστηριότητας τους. 

 

5.4 ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Α) Κίνδυνος αγοράς  

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

Η Εταιρία, για να περιορίσει τον κίνδυνο, επιλέγει τις εταιρίες στις οποίες επενδύει σύµφωνα µε ποιοτικά και 

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

ίδιου εκδότη.  

Β) Κίνδυνος συναλλάγµατος 

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

χρεόγραφα, δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τα αποτελέσµατα τη Εταιρίας. 

Γ) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου προκύπτει από µεταβολές στις αγορές επιτοκίων. 

Ο κίνδυνος αυτός είναι σχεδόν ανύπαρκτος για την Εταιρία µας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει σηµαντική 

εξάρτηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων από τα επιτόκια της αγοράς. 

∆) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

όταν αυτές γίνουν απαιτητές, λόγω έλλειψης απαραίτητης ρευστότητας. 

Ο κίνδυνος αυτός είναι ανύπαρκτος για την Εταιρία µας, λόγω του ότι οι υποχρεώσεις της εταιρείας είναι 

ασήµαντες και η περιουσία της εταιρείας είναι άµεσα ρευστοποιήσιµη. 

Ε) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους. Οι κύριοι αντισυµβαλλόµενοι µε την Εταιρία είναι οι χρηµατιστές, µε τους οποίους ο 

πιστωτικός κίνδυνος µηδενίζεται, λόγω αυτόµατης τακτοποίησης των υποχρεώσεων τους µέσω του 

συστήµατος εκκαθάρισης.   

Όλοι οι ανωτέρω αναφερόµενοι κίνδυνοι µετρώνται µε ακρίβεια από την Εταιρία, διαθέτοντας κατάλληλα 

συστήµατα, καλύπτοντας το σύνολο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρµογή της Απόφασης 

µε αρ. 3/378/14-4-2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

ΣΤ) Κίνδυνος αγοράς – ανάλυση ευαισθησίας 

Η Εταιρία χρησιµοποιεί συστήµατα παρακολούθησης κινδύνων χαρτοφυλακίων, τα οποία ανταποκρίνονται 

στο προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου της, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι µετρώνται µε ακρίβεια όλοι οι 
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βασικοί κίνδυνοι, όπως ενδεικτικά ο κίνδυνος αγοράς (market risk), ο πιστωτικός κίνδυνος (credit risk), 

κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου (counter-party risk) και ο κίνδυνος ρευστότητας (liquidity risk). 

Κίνδυνος Αγοράς (market risk): για τον υπολογισµό του κινδύνου αγοράς των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, 

ακολουθείται η προσέγγιση βάσει δυνητικής ζηµίας (Value-at-Risk), µε τη µεθοδολογία υπολογισµού της 

Προσοµοίωσης Monte Carlo (Monte Carlo Simulation) στο χαρτοφυλάκιο και στο δείκτη αναφοράς του 

(benchmark index) σε καθηµερινή βάση. Το πρόγραµµα που χρησιµοποιείται είναι το Fund Manager της 

Εταιρίας Rizklab. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται οι ακόλουθες παράµετροι:  

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

� διακυµάνσεις (volatilities) των στοιχείων του χαρτοφυλακίου για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών 

από την ηµεροµηνία υπολογισµού, εφόσον αυτά είναι διαθέσιµα, 

� βαθµοί συσχέτισης (correlations) µεταξύ των στοιχείων του χαρτοφυλακίου για χρονικό διάστηµα 

δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία υπολογισµού, εφόσον αυτά είναι διαθέσιµα, 

� επενδυτικός ορίζοντας µίας (1) ηµέρας 

� αριθµός επαναλήψεων (προσοµοιώσεων) σεναρίων ίσος µε 10.000 (από ένα εύρος 1.000 ως 

1.000.000, το πλήθος 10.000 επαναλήψεων θεωρείται επαρκές). 

� 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 για το β’ τρίµηνο του 2012 

αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

market risk µέση τιµή µέγιστη τιµή ελάχιστη τιµή 

ηµερήσια µεταβολή % χαρτοφυλακίου -0,034% 3,270% -3,383%

Value-at-Risk χαρτοφυλακίου -2,440% -3,306% -2,238%

∆ιακύµανση χαρτοφυλακίου 20,337% 27,632% 18,707%

Value-at-Risk ∆είκτη Αναφοράς -2,327% -2,657% -2,127%

∆ιακύµανση ∆είκτη Αναφοράς 19,693% 22,504% 18,077%

Ενεργός Κίνδυνος 15,827% 17,902% 11,305%

 

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. 

Εναλλακτικά, εκτιµάται ο συντελεστής ευαισθησίας του χαρτοφυλακίου στους κυριότερους παράγοντες 

κινδύνου αγοράς. Λόγω µεγάλης διασποράς του χαρτοφυλακίου (κατηγορία επένδυσης – γεωγραφική 

κατανοµή), πέραν του δείκτη αναφοράς, υπολογίζονται επίσης οι συντελεστές «βήτα» του χαρτοφυλακίου µε 

τον Γενικό ∆είκτη Χ.Α., τον ∆είκτη MSCI Europe και τον ∆είκτη MSCI World, καθώς και τις κυριότερες 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες – βάσει της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου καθ΄ όλη τη διάρκεια του β’ τριµήνου. 

Για τις εκτιµήσεις του συντελεστή «βήτα» έχει χρησιµοποιηθεί η µεθοδολογία της απλής γραµµικής 

παλινδρόµησης σε παρατηρήσεις ηµερήσιων µεταβολών για το χρονικό διάστηµα του β’ τριµήνου 2012. 
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µετοχικός κίνδυνος συντελεστής βήτα συναλλαγµατικός κίνδυνος συντελεστής βήτα 

∆είκτης Αναφοράς 0,569 Ισοτιµία EURUSD 0,856 

Γ.∆.Χ.Α. 0,288 Ισοτιµία EURGBP 0,669 

MSCI Europe 0,110 Ισοτιµία EURCHF 1,756 

MSCI World 0,157 Ισοτιµία EURAUD 0,201 

 

Αναλύοντας τα παραπάνω µεγέθη, η ευαισθησία του χαρτοφυλακίου στις µεταβολές του Γ.∆.Χ.Α. είναι 0,288, 

δηλαδή σε αύξηση του Γ.∆.Χ.Α. κατά 10%, η αξία του χαρτοφυλακίου εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά 28,8%.  

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

οριακή µεταβολή του επιπέδου των επιτοκίων µέσω του µεγέθους «duration». Η εικόνα του χαρτοφυλακίου 

την 29.06.2012 είναι η ακόλουθη: 

 

ID_ISIN Όνοµα Αξιογράφου 
Τύπος 

Αξιογράφου 
Αξία € Συµµετοχή %  Duration  Duration Αξία € 

XS0441356986 TITAN GLOBAL FINANCE PLC Bond 222.302,30 4,758%       0,990    220.079,28

   222.302,30 4,758%  220.079,28

 

Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk): για την αξιολόγηση του πιστωτικού κίνδυνου 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. Η εικόνα του χαρτοφυλακίου την 29.06.2012 είναι η 

ακόλουθη: 

Βαθµίδα Πιστοληπτικής Ικανότητας Αξία Συµµετοχή % στο χαρτοφυλάκιο 

Not Rated 222.302,30 4,758%

  222.302,30 4,758%

 

Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου (Counter-party Risk): για τη µέτρηση του συγκεκριµένου κινδύνου 

υπολογίζεται σε καθηµερινή βάση η καθαρή θέση του χαρτοφυλακίου (χρεωστική / πιστωτική) ως προς τον 

κάθε αντισυµβαλλόµενό του, αποτυπώνοντας τις καθηµερινές απαιτήσεις / υποχρεώσεις προς αυτόν. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk): ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά το βαθµό ρευστοποίησης µιας 

επενδυτικής θέσης ή µέρους 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 την 29.06.2012, οι 

παραπάνω εκτιµήσεις διαµορφώνονται ως ακολούθως: 
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∆υνατότητα πλήρους ρευστοποίησης 
θέσης (µέρες) 

Αξία Συµµετοχή % στο χαρτοφυλάκιο 

1 ηµέρα 600.400,00 12,850%

3 ηµέρες 69.010,00 1,477%

4 ηµέρες 46.417,00 0,993%

10 ηµέρες 358.292,72 7,669%

30 ηµέρες 229.104,00 4,904%

> 30 ηµέρες 2.621.996,21 56,119%

µη διαθέσιµο 1.068.825,55 22,876%

  4.994.045,48 106,888%

 

Έλεγχοι Κόπωσης (stress tests): εφαρµόζονται την πρώτη εργάσιµη µέρα κάθε µήνα χρησιµοποιώντας τη 

σύνθεση του χαρτοφυλακίου, όπως αυτή ήταν διαµορφωµένη την τελευταία εργάσιµη µέρα του 

προηγούµενου µήνα, µε τη χρήση συγκεκριµένων ιστορικών σεναρίων ή συγκεκριµένων παραδοχών από 

χρονικές στιγµές κατά τις οποίες έχουν παρατηρηθεί ακραίες οικονοµικές εξελίξεις και µεταβολές τιµών στις 

αγορές όπου επενδύει το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας.  Τα σενάρια των ελέγχων κόπωσης παρέχουν, κατ’ 

ελάχιστον, στην Εταιρία τη δυνατότητα να διακρίνουν: 

α) συνθήκες σε στρατηγικές που σχετίζονται µε την ακολουθούµενη επενδυτική πολιτική και οι οποίες 

µπορούν να αναδείξουν µεγάλες διακυµάνσεις στην αξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, και 

β) συνθήκες υπό τις οποίες αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος ή ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου. 

 
5.5 Γνωστοποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

5.5.1 Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

     Αναλύονται ως εξής: 

  
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.01.2011 - 
30.06.2011 

01.04.2012 - 
30.06.2012 

01.04.2011 - 
30.06.2011 

Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου 81.850,63 530.794,36 22.229,66 369.898,82 
Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες 
χρεογράφων 1.563.944,33 -3.120.369,46 -66.391,97 -4.694.302,43 

  1.645.794,96 -2.589.575,10 -44.162,31 -4.324.403,61 

 

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:  

  
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.01.2011 - 
30.06.2011 

01.04.2012 - 
30.06.2012 

01.04.2011 - 
30.06.2011 

Μερίσµατα µετοχών  7.776,56 304.250,08 7.776,56 252.791,78 

Τόκοι καταθέσεων  34.222,63 12.458,75 11.932,48 3.909,48 

Τόκοι οµολογιών 39.851,44 214.085,53 2.520,62 113.197,56 

  81.850,63 530.794,36 22.229,66 369.898,82 
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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 Εταιρίας. 

Αναλυτικότερα ο λογαριασµός «Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων» την 30
η
 Ιουνίου 2012 

περιλαµβάνει τα εξής: 

  
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.01.2011 - 
30.06.2011 

01.04.2012 - 
30.06.2012 

01.04.2011 - 
30.06.2011 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 449.887,64 -1.038.129,30 2.779,60 -1.089.658,75 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αποτίµηση  552.562,28 -1.930.756,40 -123.036,82 -3.293.203,51 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αποτίµηση παραγώγων 0,00 -88.662,75 0,00 -315.720,25 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες αµοιβαίων 
κεφαλαίων και λοιπών Funds 10.460,76 -44.478,90 1.570,55 2.661,52 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες οµολόγων 551.033,65 -18.342,11 52.294,70 1.618,56 

  1.563.944,33 -3.120.369,46 -66.391,97 -4.694.302,43 

5.5.2 Άλλα έσοδα-έξοδα 

Η ανάλυση του κονδυλίου «Άλλα έσοδα-έξοδα» κατά την 30.06.2012 είναι η εξής: 

  
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.01.2011 - 
30.06.2011 

01.04.2012 - 
30.06.2012 

01.04.2011 - 
30.06.2011 

Συναλλαγµατικές διαφορές χρεωστικές -157.658,81 -107.049,87 -12.828,38 -54.921,37 

Συναλλαγµατικές διαφορές πιστωτικές 77.449,95 15.636,42 0,00 11.825,49 

Λοιπά -6.408,27 169,87 0,00 -0,04 

  -86.617,13 -91.243,58 -12.828,38 -43.095,92 

5.5.3 Aνάλυση εξόδων κατ’ είδος 

  01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011 

  

∆απάνες 
διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου 

Έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας Σύνολο 

∆απάνες 
διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου 

Έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού   755,64 755,64 0,00 28.684,14 28.684,14 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων  415.165,29 66.144,37 481.309,66 493.010,93 190.637,95 683.648,88 

Παροχές τρίτων   21.617,96 21.617,96 0,00 28.186,37 28.186,37 

Φόροι τέλη 1.912,70 344,02 2.256,72 20.711,04 1.020,77 21.731,81 

∆ιάφορα έξοδα 22.773,54 18.049,59 40.823,13 116.682,17 31.088,10 147.770,27 

Τόκοι και συναφή έξοδα   160,00 160,00 0,00 168,09 168,09 

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων     0,00 0,00 0,00 0,00 

Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως     0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 439.851,53 107.071,58 546.923,11 630.404,14 279.785,42 910.189,56 
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  01.04.2012-30.06.2012 01.04.2011-30.06.2011 

  

∆απάνες 
διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου 

Έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας Σύνολο 

∆απάνες 
διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου 

Έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 0,00 377,82 377,82 0,00 340,35 340,35 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων  -1.976,39 34.792,24 32.815,85 245.581,40 102.466,46 348.047,86 

Παροχές τρίτων 0,00 5.708,91 5.708,91 0,00 7.982,11 7.982,11 

Φόροι τέλη 194,08 163,24 357,32 10.275,29 549,77 10.825,06 

∆ιάφορα έξοδα 7.556,25 5.862,13 13.418,38 50.397,25 8.429,67 58.826,92 

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 80,00 

Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Προβλέψεις εκµεταλλεύσεως 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 5.773,94 46.984,34 52.758,28 306.253,94 119.848,36 426.102,30 

5.5.4 Φόρος εισοδήµατος  

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

  
01.01.2012 - 
30.06.2012 

01.01.2011 - 
30.06.2011 

01.04.2012 - 
30.06.2012 

01.04.2011 - 
30.06.2011 

Φόρος Ν.3522/2006 11.019,53 49.841,78 -3.719,53 608,22 

  11.019,53 49.841,78 -3.719,53 608,22 

 

Η εταιρεία φορολογείται µε βάση τις διατάξεις του Ν.3522/2006 και για αυτό δεν προκύπτει αναβαλλόµενη 

φορολογία. 

5.5.5 Κέρδη ανά µετοχή 

Βασικά  

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους, µε τον 

σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 

 

 
01.01.2012- 
30.06.2012 

01.01.2011- 
30.06.2011 

01.04.2012- 
30.06.2012 

01.04.2011- 
30.06.2011 

Κέρδη/Ζηµίες που αναλογούν στους µετόχους 1.001.235,19 -3.640.850,02 -113.468,50 -4.792.993,61 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 26.830.736 26.922.845 26.830.736 26.900.088 
Βασικά κέρδη/ζηµίες κατά µετοχή (ευρώ ανά 
µετοχή) 0,0373 -0,1352 -0,0042 -0,1782 
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5.5.6 Πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού 

Παρατίθεται ανάλυση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 

  
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός 

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 100.965,65 

Προσθήκες 0,00 

Πωλήσεις  0,00 

Μεταφορές 0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 100.965,65 

    

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 100.965,65 

Προσθήκες 0,00 

Πωλήσεις  0,00 

Μεταφορές 0,00 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012 100.965,65 

    

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 100.965,47 

Αποσβέσεις  0,00 

Αποσβέσεις πωληθέντων 0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 100.965,47 

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 100.965,47 

Αποσβέσεις  0,00 

Αποσβέσεις πωληθέντων 0,00 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2012 100.965,47 

    
Αναπόσβεστη αξία στις 31 
Ιουνίου 2012 

0,18 

 

5.5.7 Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Ο λογαριασµός «Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» κατά την 30.06.2012 αναλύεται ως 

εξής: 

 30/6/2012 31/12/2011 

Εγγύηση για µίσθωση αυτοκινήτου  1.134,06 1.134,06 

Εγγύηση για την µίσθωση γραφείων  2.198,00 2.040,00 

 3.332,06 3.174,06 
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5.5.8 Απαιτήσεις/ Οφειλές από χρηµατιστές 

Απαιτήσεις 

 30/6/2012 31/12/2011 

ΒΑΝΚ ΝΕW YORK 0,00 239.536,16 

SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  11.096,40 0,00 

ΕFG EUROBANK AXE 0,00 13.342,50 

 11.096,40 252.878,66 

Οφειλές 

 30/6/2012 31/12/2011 

HSBC ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ 224.805,50 0,00 

SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  0,00 26,73 

 224.805,50 26,73 

 

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

αγορές των τριών τελευταίων ηµερών. Η Εταιρία, 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. 

        

5.5.9 Άλλες απαιτήσεις 

Η ανάλυση των κονδυλίων «άλλες απαιτήσεις» κατά την 30.06.2012 είναι η εξής: 

 

 30/6/2012 31/12/2011 

Τόκοι δουλευµένοι οµολογιών  6.734,10 78.650,94 

Τόκοι προθεσµιακών καταθέσεων 0,00 2.593,49 

Μερίσµατα εισπρακτέα 7,06 7,06 

Απαιτήσεις κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου 48.797,22 54.390,77 

Προπληρωθέντα έξοδα επόµενων χρήσεων 0,00 9.936,07 

∆εσµευµένες καταθέσεις για χρηµατιστήριο παραγώγων 102,55 102,33 

Λοιποί χρεώστες 2.757,88 11.701,88 

 58.398,81 157.382,54 

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν υπάρχει κίνδυνος µη είσπραξής τους. 
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5.5.10 Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

O λογαριασµός των χρεογράφων αναλύεται ως εξής: 

 30/6/2012 31/12/2011 

Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 4.140.625,46 3.353.423,60 

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

Οµολογίες Εσωτερικού 0,00 342.000,00 

Οµολογίες Εξωτερικού 215.612,50 2.720.974,32 

Αµοιβαία κεφάλαια Εσωτερικού 207.791,46 100.023,19 

Αµοιβαία κεφάλαια Εξωτερικού 416.533,59 0,00 

Λοιπά - funds εξωτερικού 0,00 2.967.666,44 

 4.980.563,02 9.484.087,56 

 

Πλήρης ανάλυση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας παρατίθεται στο δηµοσιευµένο πίνακα επενδύσεων της 

30/06/2012. 

Βασική Kατανοµή Xαρτοφυλακίου 30/6/2012 31/12/2011 

Μετοχές 83% 35% 

Οµόλογα 4% 32% 

Συλλογικές επενδύσεις 13% 32% 

 100% 100% 

Νοµισµατική Κατανοµή Χαρτοφυλακίου   

 30/6/2012 31/12/2011 

Ευρώ 100,00% 68,71% 

∆ολάριο ΗΠΑ 0,00% 31,29% 

 100% 100% 

5.5.11 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα της 30.06.2012 αναλύονται ως εξής: 
 

 30/6/2012 31/12/2011 

Ταµείο 677,68 387,25 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 382.424,99 374.210,09 

Καταθέσεις προθεσµίας 0,00 3.199.847,96 

Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 83.518,36 891,58 

 466.621,03 3.575.336,88 

   
Τα διαθέσιµα είναι το 8,56% στο σύνολο των επενδύσεων κατά την 30/06/2012. 

  

5.5.12 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Η εταιρεία έχει µετοχικό κεφάλαιο καταβεβληµένο ποσού ευρώ 17.734.200,00 το οποίο διαιρείται σε 

26.870.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,66 ευρώ ανά µετοχή. 
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Υπόλοιπο 31/12/2011 17.734.200,00 

Υπόλοιπο 30/06/2012 17.734.200,00 

5.5.13 Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

Το Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο έχει ως εξής: 

 

 30/6/2012 31/12/2011 

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 127.891,64 127.891,64 

 127.891,64 127.891,64 

 

5.5.14 Αποθεµατικά 

Τα Αποθεµατικά της 30.06.2012 αναλύονται ως εξής: 

 30/6/2012 31/12/2010 

Τακτικό αποθεµατικό 2.586.211,41 2.586.211,41 

 2.586.211,41 2.586.211,41 

5.5.15 Αποτέλεσµα Ιδίων Μετοχών 

 

 30/6/2012 31/12/2011 

Αποτελέσµατα εις νέο 235.734,56 235.734,56 

 235.734,56 235.734,56 

 

5.5.16 Οφειλές από φόρους 

  30/6/2012 31/12/2011 

Φόρος Ν.3522/2006 11.019,53 38.882,50 

  11.019,53 38.882,50 

 
 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 2007, όµως εκκρεµεί ο έλεγχος των εταιριών που 

συγχωνεύθηκαν µε απορρόφησή τους από την Εταιρία, συγκεκριµένα της ALPHA TRUST-ΩΡΙΩΝ ∆.Α.Ε.Ε.Χ. 

η χρήση 2002 και της ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND A.E.E.X. για τις χρήσεις 2000-2004. Οι 

χρήσεις 2008-2010 είναι ανέλεγκτες, ενώ η χρήση 2011 ελέγχηκε από τους νόµιµους ελεγκτές µε βάση την 

ΠΟΛ.1159/2011. 

 

5.5.17  Άλλες τρέχουσες Υποχρεώσεις 

Οι άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις της 30.06.2012 αναλύονται ως εξής:   
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 30/6/2012 31/12/2011 

Πιστωτές διάφοροι 24.649,19 75.942,07 

Οφειλή στους µετόχους από µείωση κεφαλαίου 231.118,71 9.568.458,54 

Φόρος ελευθ. επαγγελµατιών 0,00 133,40 

Φόρος επί πωλήσεων µετοχών εξωτερικού 0,00 1.487,84 

Φόρος και χαρτόσηµο αµοιβών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 582,75 0,00 

Αγγελιόσηµο 214,39 0,00 

Έξοδα χρήσης δουλευµένα 7.390,00 18.733,40 

Πρόβλεψη πρόσθετης αµοιβής Alpha trust 279.291,00 0,00 

Επιταγές πληρωτέες 2.284,65 2.284,65 

 545.530,69 9.667.039,90 

5.6 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και 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 

Εταιρίας. 

∆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. 

 

5.7 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο 01/01/2012-30/06/2012 έχουν ως κάτωθι: 

Εµφάνιση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

  30/6/2012 30/6/2011 

  

Κόστος 
∆ιαχείρισης 

Χαρτοφυλακίου 
∆ιοικητικά 
έξοδα 

Κόστος 
∆ιαχείρισης 

Χαρτοφυλακίου 
∆ιοικητικά 
έξοδα 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ  

Αµοιβή για διαχείριση χαρτοφυλακίου 406.859,27 

  

461.250,00 

  

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ  

Αµοιβή για δανεισµό υπαλλήλου 

  

18.199,08 

  

30.376,08 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ  

Αµοιβή για υποστήριξη λογιστηρίου 

  

18.450,00 

  

54.169,20 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ 

Αµοιβή για διαχείριση κινδύνου 

  

0,00 

  

6.273,00 

ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΕ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ   

    

Αµοιβή για ενοίκια   6.831,37   6.670,02 

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου    0,00   48.000,00 

Αµοιβές ∆ιευθύνοντος Συµβούλου   11.660,00   57.188,15 

  406.859,27 55.140,45 461.250,00 202.676,45 
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Εµφάνιση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

 

  30/6/2012 31/12/2011 

  

  Υποχρεώσεις 
Μακροπρ. 

Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις 
Μακροπρ. 

Υποχρεώσεις 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ  534,36 0,00 35.699,82 0,00 

ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΕ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ   0,00 -2.198,00 0,00 -2.040,00 

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου  0,00 0,00 11.609,00 0,00 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης ∆/ντος Συµβούλου 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 10/07/2012 ενέκρινε να δοθούν για τη χρήση 2012 αµοιβές 

∆ιοικητικού Συµβουλίου συνολικού ποσού ευρώ 200.000,00 και για τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο επιπλέον 

ποσό ευρώ 21.650,00.  

 

5.8 Άλλες πληροφορίες 

 
− Τα µέλη του ∆.Σ. που διοίκησαν την Εταιρία κατά το α’ εξάµηνο και η θητεία τους έληξε την 10/07/2012 

µε την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως έχουν δηλώσει, δεν συµµετείχαν στη διοίκηση ή στο 

κεφάλαιο άλλων εταιριών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούσαν διοικητική επιρροή. 

Επιπλέον, ουδεµία επιχειρηµατική σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή υπήρξε µεταξύ της εταιρίας 

και των εταιριών στο κεφάλαιο και τη διοίκηση των οποίων συµµετείχαν τα ως άνω µέλη του ∆.Σ. ή και οι 

κύριοι µέτοχοι της εταιρίας, οι οποίες δεν προκύπτουν από το πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας 

τους. 

− Η Εταιρεία την 30.06.2012 κατείχε 39.264 Ίδιες Μετοχές µε κόστος αγοράς 35.428,43, οι οποίες 

εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε συνολική αξία 0,01 ευρώ, λόγω συµψηφισµού που έγινε 

κατά τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους. Η τρέχουσα αξία των 

ιδίων µετοχών κατά την 30.06.2012 ανέρχεται σε 6.792,67 ευρώ. 

− Η Εταιρία κατά την 30/06/2012 και κατά την 30/06/2011 δεν απασχολούσε προσωπικό, ενώ έχει συνάψει 

και συµβάσεις µε εξωτερικούς συνεργάτες.  

− Η υπoαξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/06/2012 ανήρχετο σε ευρώ 123.036,82. 

− Η εσωτερική αξία της µετοχής κατά την 30/06/2012 ήταν 0,174 ευρώ, ενώ κατά την 31.12.2011 ήταν 0,14 

ευρώ. 

− Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής κατά την 30/06/2012 ήταν 0,173 ευρώ, ενώ κατά την 31.12.2011 

ήταν 0,152 ευρώ. 

− Στην Κατάσταση Ταµιακών Ροών της χρήσεως 1/1-30/06/2011 και στην κατηγορία των Λειτουργικών 

∆ραστηριοτήτων, έγινε µεταφορά ποσού € 6.064.551,00 από τις «Πληρωµές σε προµηθευτές, 

εργαζόµενους κλπ» στις «Εισπράξεις από απαιτήσεις» για λόγους συγκρισιµότητας. 



 
                   
 

45 
 

5.9 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Στις 10/07/2012 πραγµατοποιήθηκε η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, η οποία 

ενέκρινε: 

    α. Την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρίας από 0,66 ευρώ σε 66,00 ευρώ µε 

ταυτόχρονη µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών (reverse split) από 26.870.000 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές σε 268.700 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε αναλογία µία (1) νέα µετοχή για κάθε 

εκατό (100) παλαιές µετοχές. 

     β. Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 363.626,20, µε 

κεφαλαιοποίηση, αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 127.891,64 και 

κέρδους από πώληση ιδίων µετοχών ποσού ευρώ 235.734,56 µε αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής 

αξίας της µετοχής και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 18.097.826,20 ευρώ, διαιρούµενο σε 268.700 

κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 67,3532794939 ευρώ η κάθε µία. 

    γ.  Τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 11.380.326,20 µε συµψηφισµό 

ίσου ποσού ζηµιών από το λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέο» και µείωση της ονοµαστικής αξίας της 

µετοχής κατά 42,3532794939 ευρώ και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ευρώ 6.717.500,00 

διαιρούµενο σε 268.700 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 25,00 ευρώ η κάθε µία. 

Η υλοποίηση των αποφάσεων αυτών, θα ολοκληρωθεί µε την τροποποίηση της παραγράφου 1 του 

άρθρου 5 του Καταστατικού και αφού προηγηθούν οι προβλεπόµενες εγκριτικές αποφάσεις των 

Εποπτικών Αρχών. 

∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων γεγονότα τα οποία αφορούν την 

εταιρία και επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.). 

 

Κηφισιά, 23 Ιουλίου 2012 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1-30/06/2012 

 


