
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

Αρ. Αδείας Επ. Κεφαλαιαγοράς: 5/192/6.6.2000 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 00388201000 

Ε∆ΡΑ: Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά Τηλ. 210 62 89 100 Fax: 210 62 34 242 

 



 
                   
 

2 
 

«Κενή σελίδα»



 
                   
 

3 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ................................................................... 5 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ .................................................................................. 6 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ......................... 15 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ............................................................................................................ 17 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ........................................................................................................... 18 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ........................................................................................ 19 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ................................................................................................................... 20 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ........................................................................... 21 

1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία ................................................................................................ 21 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών ...................................................................................... 22 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων ....................................................................... 22 

2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες .......................................................................................... 23 

2.3 Χρήση εκτιµήσεων και παραδοχών ................................................................................................. 28 

2.4 Σύνοψη λογιστικών πολιτικών ......................................................................................................... 28 

2.5 Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα .......................................................................................................... 28 

2.6 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα ........................................................................................................... 29 

2.7 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία ........................................................................................... 29 

2.8 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις .......................................................................................................... 29 

2.9 Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα ................................................................................................... 30 

2.10 Μετοχικό Κεφάλαιο .......................................................................................................................... 30 

2.11 Ίδιες µετοχές .................................................................................................................................... 30 

2.12 Μερίσµατα ........................................................................................................................................ 30 

2.13 Προβλέψεις ...................................................................................................................................... 31 

2.14 Υποχρεώσεις ................................................................................................................................... 31 

2.15 Φόροι ............................................................................................................................................... 31 

2.16 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων ..................................................................................................... 31 

2.17 Λειτουργικοί τοµείς ........................................................................................................................... 32 

2.18 Συνδεδεµένα µέρη ........................................................................................................................... 32 

3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ........................................................................................ 33 

3.1 Πιστωτικός κίνδυνος ........................................................................................................................ 33 

3.2 Κίνδυνος ρευστότητας ..................................................................................................................... 34 

3.3 Κίνδυνος αγοράς .............................................................................................................................. 35 

3.4 Λειτουργικός κίνδυνος...................................................................................................................... 39 

4 Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου ............................................................................... 42 

5 Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου .................................................................................................. 42 

6 Άλλα έσοδα-έξοδα................................................................................................................................. 43 

7 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ........................................................................................................... 43 

8 Φόρος εισοδήµατος .............................................................................................................................. 43 

9 Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή ..................................................................................... 43 

10 Ενσώµατα πάγια ................................................................................................................................... 44 



 
                   
 

4 
 

11 Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού ............................................................................ 44 

12 Απαιτήσεις από χρηµατιστές .............................................................................................................. 45 

13 Άλλες απαιτήσεις .................................................................................................................................. 45 

14 Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων ........................................... 46 

15 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ...................................................................................................... 46 

16 Μετοχικό Κεφάλαιο ............................................................................................................................... 46 

17 ∆ιαφορά υπέρ το άρτιο ........................................................................................................................ 47 

18 Λοιπά αποθεµατικά .............................................................................................................................. 48 

19 Αποτελέσµατα εις νέο .......................................................................................................................... 48 

20 Ίδιες µετοχές ......................................................................................................................................... 48 

21 Οφειλές από φόρους ............................................................................................................................ 49 

22 Μερίσµατα πληρωτέα ........................................................................................................................... 49 

23 Άλλες υποχρεώσεις .............................................................................................................................. 49 

24 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις .................................................................................................................. 50 

25 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη και άλλες σηµαντικές συµβάσεις ............................................. 50 

26 Άλλες πληροφορίες .............................................................................................................................. 52 

27 Μεταγενέστερα γεγονότα ..................................................................................................................... 53 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1-30/06/2013 ........................................................................ 54 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                   
 

5 
 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 (σύµφωνα µε το άρθρο 4, 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 01.01.2013 έως 30.06.2013, 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, 25 Ιουλίου 2013 
 

 
  Οι δηλούντες – βεβαιούντες 

 
 

Φαίδων-Θεόδωρος Ταµβακάκης Τζινιέρης Κωνσταντίνος Κυριαζής Νικόλαος 

 
 
 
 

  

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

Σηµαντικά γεγονότα πρώτου εξαµήνου 2013 

Σε ένα εποικοδοµητικό για την έκθεση στον κίνδυνο παγκόσµιο χρηµατιστηριακό περιβάλλον, τα ελληνικά 

οµόλογα και µετοχές ξεκίνησαν το νέο έτος ανοδικά. Μέχρι τα µέσα Φεβρουαρίου, ο ∆είκτης του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεπέρασε τις 1.000 µονάδες, βοηθούµενος από την προσδοκία για ταχείες 

ιδιωτικοποιήσεις και την ελπίδα για ευνοϊκότερους όρους στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Καθώς οι 

σχέσεις µεταξύ της κυβέρνησης συνεργασίας και της τρόικας άρχισαν να διαταράσσονται η αγορά έχασε τη 

δυναµική της, µε αποκορύφωµα τη σηµαντική πτώση που ακολούθησε η συµφωνία για την Κύπρο. Το 

αγοραστικό ενδιαφέρον επανήλθε τον Απρίλιο µε τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των συστηµικών 

τραπεζών, η οποία και ολοκληρώθηκε µε σηµαντική συµµετοχή ιδιωτών επενδυτών. Από τα µέσα Μαΐου 

όµως η εικόνα άλλαξε µε την αντιστροφή της ρητορικής της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ενώ 

αρνητικά στην επενδυτική προοπτική της χώρας φαίνεται να συνέδραµε η παρατηρούµενη δυστοκία στο 

πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων αλλά και ο κυβερνητικός επανασυσχετισµός που ακολούθησε τις εξελίξεις 

στην κρατική τηλεόραση. 

 ΔΕΙΚΤΕΣ Χρηματιστηρίου Αθηνών 

% Μεταβολή Α' 

εξαμήνου 

Βασικοί ∆είκτες     

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. -6.65% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ Χ.Α. -5.41% 

FTSE/Χ.Α. LARGE CAP -8.47% 

FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ -39.28% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΣΑΙΑΣ - ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠ. -5.90% 

Κλαδικοί ∆είκτες     

FTSE/Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ -40.13% 

FTSE/Χ.Α. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ -9.03% 

FTSE/Χ.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -0.28% 

FTSE/Χ.Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.12% 

FTSE/Χ.Α. ΕΜΠΟΡΙΟ 21.55% 

FTSE/X.A. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 30.51% 

FTSE/Χ.Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 25.49% 

FTSE/Χ.Α. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ -0.88% 

FTSE/Χ.Α. ΠΡΩΤΕΣ YΛΕΣ -1.33% 

FTSE/Χ.Α. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΥΛΙΚΑ 1.11% 

FTSE/Χ.Α. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΑΕΡΙΟ -7.70% 

FTSE/Χ.Α. ΧΗΜΙΚΑ 3.12% 

FTSE/Χ.Α. ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 195.92% 

FTSE/Χ.Α. ΤΑΞΙΔΙΑ - ΑΝΑΨΥΧΗ 15.23% 

FTSE/Χ.Α. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -6.29% 

FTSE/Χ.Α. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 17.65% 

FTSE/Χ.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 12.21% 

FTSE/Χ.Α. ΥΓΕΙΑ -24.36% 
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Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

 
Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 4/12/2012, είχε αποφασίσει την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 50 εκατ. ευρώ µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα 

προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων, µε τιµή έκδοσης 24 ευρώ ανά µετοχή. Η αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου ολοκληρώθηκε την 25
η
 Απριλίου 2013 και καλύφθηκε ποσοστό 4,78%. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε µέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή 

κατά 2.388.800,00 ευρώ, µε έκδοση 149.300 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 16,00 

ευρώ η κάθε µία, ενώ τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανήλθαν σε 3.583.200,00 ευρώ. Έτσι το µετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 6.688.000,00 ευρώ, διαιρούµενο σε 418.000 κοινές ονοµαστικές, 

ονοµαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε µία. Το επιπλέον ποσό 1.194.400,00 ευρώ οδηγήθηκε σε πίστωση του 

λογαριασµού, «αποθεµατικό υπέρ το άρτιο». 

Κυριότερες αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 31/5/2013, µεταξύ 

άλλων, ενέκρινε οµόφωνα τις Οικονοµικές  Καταστάσεις της χρήσης  01.01.2012 – 31.12.2012. 

 

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. 

Στατιστικό ∆ελτίο Εισηγµένων Α.Ε.Ε.Χ 30/6/2013 

A/A   

Τιµή 
µετοχής σε 

€ 

Εσωτερική 
αξία 

µετοχής Premium 

Απόδοση 
εσωτερικής 

αξίας 
Καθαρή Αξία 
Ενεργητικού 

σε € (Discount) από 31/12 σε € (NAV) 

1 
ALPHA TRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α 
Α.Ε.Ε.Χ. 21,00 23,87 -12,02% -0,62% 9.975.961,91 

2 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 0,96 1,65 -41,82% -0,67% 18.430.843,50 

  28.406.805,41 

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει 
ενεργ.)ΤΙΜΗ PREMIUM / 
DISCOUNT  -31,36% 

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει 
ενεργ.) ΑΠΟ∆ΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 
31/12/12 -0,65% 

ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
Ε.Ε.Χ από 31/12/12 -0,65% 

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

discount, το οποίο κυµαινόταν από –12,02% έως και –41,82%. 

 
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 

Α.Ε.Π.Ε.Υ., µε στόχο τις «καλύτερες επιλογές» από διαφορετικές αγορές και κατηγορίες αξιών. Από 1/1/2013 

η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας έχει ανατεθεί και ασκείται από την εταιρία ALPHA TRUST A.E. 

∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (εφεξής ALPHA TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ.). 

Στις 28/06/2013 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σε τρέχουσες τιµές, περιλαµβανοµένων και των ιδίων 

µετοχών, ήταν επενδεδυµένο κατά 73,45% σε µετοχές στο εσωτερικό, κατά 4,53% σε οµόλογα και κατά 

22,02% 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 2013, εξελίχθηκε αρνητικά, µειώνοντας την εσωτερική αξία της κατά ποσοστό 0,62% και 

πραγµατοποιώντας ζηµιές 0,017 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,00 εκατ. ευρώ το Α΄ εξάµηνο του 2012. 

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρίας µας για το Α’ εξάµηνο του 2013, παρουσιάζουν, αναλυτικά, την εξής 

εικόνα: 

 
Τα ακαθάριστα έσοδα του Α’ εξαµήνου, ανήλθαν συνολικά σε 0,29 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 1,65 εκατ. 

ευρώ περίπου του Α’ εξαµήνου 2012. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από κέρδη από αγοραπωλησίες 

χρεογράφων, ποσού 0,23 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών ποσού 1,57 εκατ. ευρώ του Α’ εξαµήνου 2012 και από 

προσόδους χαρτοφυλακίου, ποσού 0,06  εκατ. ευρώ έναντι ποσού 0,08 εκατ. ευρώ του Α’ εξαµήνου 2012. 

Οι ως άνω πρόσοδοι χαρτοφυλακίου αναλύονται σε τόκους οµολόγων και αποδόσεις από τοποθετήσεις των 

χρηµατικών διαθεσίµων ποσού 0,01 εκατ. ευρώ και µερίσµατα µετοχών 0,05  εκατ. ευρώ.  

 
Τα έξοδα του εξαµήνου, ανήλθαν συνολικά σε 0,30  εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 0,55 εκατ. ευρώ περίπου του 

Α’ εξαµήνου 2012, µειωµένα δηλαδή κατά 0,25 εκατ. ευρώ και αναλύονται ως εξής: Έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας ποσού 0,19 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαµβάνονται οι αµοιβές  τρίτων, οι αποσβέσεις και λοιπές 

δαπάνες λειτουργίας. ∆απάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ποσού 0,11 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 2013, ήταν ζηµιές που ανήλθαν στο ποσό 

των 0,010 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,01 εκατ. ευρώ του Α’ εξαµήνου 2012 και µετά την προσθήκη των µη 

ενσωµατωµένων στο λειτουργικό κόστος φόρων (2‰ επί της τρέχουσας αξίας του ενεργητικού) ανήλθαν, 
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όπως ήδη επισηµάνθηκε, στο ποσό των 0,017 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,00  εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 

διάστηµα του 2012.  

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

30/06/2013, ποσού 377,42 χιλ. Ευρώ, έναντι υποαξίας 123,04 χιλ. ευρώ του Α’ εξαµήνου 2012, 

λογιστικοποιήθηκε και οδηγήθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 
Το ενεργητικό της Εταιρίας, στο τέλος του Α’ εξαµήνου, ανήλθε σε 9,98  εκατ. ευρώ (δεν περιλαµβάνονται οι 

ίδιες µετοχές). 

 

Αγορά ιδίων µετοχών 

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαµήνου 2013, δεν πραγµατοποιήθηκε αγορά ιδίων µετοχών. Η Εταιρία κατέχει 392 

ίδιες µετοχές ή ποσοστό 0,094% του µετοχικού κεφαλαίου, συνολικής ονοµαστικής αξίας ευρώ 6.272,00 τις 

οποίες είχε αποκτήσει, µε βάση την από 2/8/2011 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων, µέχρι την 31/12/2012. Η χρηµατιστηριακή αξία των µετοχών αυτών κατά την 

28/6/2013 ανερχόταν σε 8.232,00 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 

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, 
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� 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 

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 

                                                 
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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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. 

Συναλλαγές  µε συνδεδεµένα µέρη και άλλες σηµαντικές συµβάσεις  

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 31/12/2012 απόφαση του 

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

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

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

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

Γενική Συνέλευση της 31/5/2013 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 Α.Ε.∆.Α.Κ. ορίζεται σε ποσοστό 1,5% ετησίως επί της 

ηµερήσιας τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α», όπως προκύπτει από τον 

ηµερήσιο πίνακα επενδύσεων, προσαυξανόµενης κατά τις τυχόν υπάρχουσες κάθε είδους 

απαιτήσεις και µειούµενης κατά τις τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις από αγορές χρεογράφων. Σε 

περίπτωση που η επιτυγχανόµενη ετήσια ποσοστιαία απόδοση της «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α» είναι θετική, η 

«ALPHA TRUST» θα δικαιούται επιπλέον της αµοιβής, πρόσθετη αµοιβή (success fee) η οποία θα 

είναι ίση µε 20% επί της επιτευχθείσας θετικής απόδοσης. 

− Η Εταιρία έχει συνάψει σύµβαση δανεισµού ενός µισθωτού από την ALPHA TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ., 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.  
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− 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 31/5/2013 

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 και εγκρίνει τις αµοιβές ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου καθώς και τις αµοιβές του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.  

− Τα µέλη του ∆.Σ. δηλώνουν ότι 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 µε εξαίρεση τους: 

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

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

Probank (Αθήνα) και Aberdeen Emerging Telecommunications Fund.  

• O κ. Φαίδων – Θεόδωρος Ταµβακάκης είναι Αντιπρόεδρος και µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της εταιρίας «Alpha Trust Α.Ε.Π.Ε.Υ» και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο αυτής µε 

ποσοστό 20,147%, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας «Φυτική Κτηµατική Αγροτική 

Ανώνυµη Εταιρία» και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο αυτής µε ποσοστό 100%, Αντιπρόεδρος 

και µη εκτελεστικό µέλος της εταιρίας «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρία» (πρώην INFO – 

QUEST Α.Ε.Β.Ε.), Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας «Alpha Trust Ελληνική Γη 

Α.Ε.», µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «Taylor Young Investment 

Management Limited».   

• Ο κ. Άνθιµος Θωµόπουλος είναι αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.    

• Ο κ. Anastasios Adam είναι ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας «Optima Fund Management LLC» 

(Νέα Υόρκη. 

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

«Ergoman A.E.».  

 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο 01/01/2013-30/06/2013 έχουν ως κάτωθι: 
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Εµφάνιση των συναλλαγών στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

  30/6/2013 30/6/2012 

Alpha Trust Α.Ε.∆.Α.Κ.     

-   Αµοιβή για διαχείριση χαρτοφυλακίου 75.151,43 0,00 

-   Αµοιβή για δανεισµό υπαλλήλου 17.697,24 0,00 

  92.848,67 1.047.825,00 

      

Alpha Trust Α.Ε.Π.Ε.Υ     

-   Αµοιβή για διαχείριση χαρτοφυλακίου 0,00 406.859,27 

-   Αµοιβή για δανεισµό υπαλλήλου 0,00 18.199,08 

-   Αµοιβή για υποστήριξη λογιστηρίου 18.450,00 18.450,00 

  18.450,00 443.508,35 

      

Alpha Trust Ελληνική Γη ΑΕ Κτηµατική       

-   Αµοιβή για ενοίκια 6.940,68 6.831,37 

      

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου     

- Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου  42.000,00 0,00 

- Αµοιβές ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 12.500,00 11.660,00 

  54.500,00 11.660,00 

 

Εµφάνιση συναλλαγών στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

  30/6/2013 31/12/2012 

  Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις 

Alpha Trust Α.Ε.Π.Ε.Υ 3.075,00 832.359,23 

      

Alpha Trust Α.Ε.∆.Α.Κ. 18.195,27 0,00 

      

Alpha Trust Ελληνική Γη ΑΕ Κτηµατική   0,00 100,00 

      

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου  2.763,83 40.950,00 

      

  30/6/2013 31/12/2012 

  Απαιτήσεις Απαιτήσεις 

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

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 31/5/2013 ενέκρινε να δοθούν για τη χρήση 2013 αµοιβές 

∆ιοικητικού Συµβουλίου συνολικού ποσού ευρώ 200.000,00 και αµοιβές ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ποσού 

ευρώ 25.000,00.  
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Γεγονότα µετά τη λήξη του Α΄ εξαµήνου 

∆εν υπάρχουν. 

 

Κίνδυνοι & αβεβαιότητες – εξέλιξη δραστηριοτήτων δεύτερου εξαµήνου 2013 

Οι διεθνείς αγορές εισήλθαν στο δεύτερο εξάµηνο του έτους περισσότερο ευµετάβλητες σε σχέση µε το 

πρώτο, αλλά και µε ενδείξεις οµαλοποίησης καθώς αφοµοιώνονται οι σχεδιασµοί των κεντρικών τραπεζών, 

και ειδικότερα της Οµοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Στην Ελλάδα, η στάση των επενδυτών θα εξαρτηθεί 

µεταξύ άλλων από την οµαλή υλοποίηση του προϋπολογισµού και του προγράµµατος οικονοµικής βοήθειας, 

και την ευρωστία των εισηγµένων εταιρειών, ιδίως δε των τραπεζών εν όψει των νέων ασκήσεων 

προσοµοίωσης κρίσης. Σηµαντικές είναι επίσης οι πολιτικές αποφάσεις που κυοφορούνται στη ζώνη του 

ευρώ για την αναστροφή της ύφεσης στις Χώρες της Περιφέρειας και την εξέλιξη θεσµών όπως η τραπεζική 

ένωση.  

∆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 2013, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης. Εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την 25
η
 Ιουλίου 

2013 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µαζί µε την παρούσα Έκθεση ∆ιαχείρισης µε την ανάρτησή τους στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.andromeda.eu 

  

Κηφισιά, 25 Ιουλίου 2013 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ 
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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 2013 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 2013, 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, 26 Ιουλίου 2013 

 

                                         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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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

(ποσά σε ευρώ) 

 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες Σηµ. 
01/01-

30/06/2013 
01/01-

30/06/2012 
01/04-

30/06/2013 
01/04-

30/06/2012 

Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 4 287.840,66 1.645.794,96 482.521,26 -44.162,31 

Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου 5 -109.982,62 -439.851,53 -65.665,60 -5.773,94 

Μικτά κέρδη   177.858,04 1.205.943,43 416.855,66 -49.936,25 

Άλλα έσοδα-έξοδα 6 -182,35 -86.617,13 -8,38 -12.828,38 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 -187.659,07 -107.071,58 -98.921,24 -46.984,34 

Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων   -9.983,38 1.012.254,72 317.926,04 -109.748,97 

Φόρος εισοδήµατος (Ν.3522/06) 8 -6.718,34 -11.019,53 -3.063,34 -3.719,53 

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α)   -16.701,72 1.001.235,19 314.862,70 -113.468,50 

            

Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή (€) 9 -0,0517 3,7317  0,8361  -0,4229 

            

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

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

  -16.701,72 1.001.235,19 314.862,70 -113.468,50 

 

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

(ποσά σε ευρώ) 

 
Ενεργητικό Σηµ 30/6/2013 31/12/2012 

 
      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

 
      

Ενσώµατα πάγια  10 0,18 0,18 

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 11 3.367,22 3.367,22 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   3.367,40 3.367,40 

        

 
      

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

 
      

Απαιτήσεις από χρηµατιστές 12 0,00 67.991,45 

Άλλες απαιτήσεις 13 602.897,12 54.048,43 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

14 7.778.904,96 6.412.828,21 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 15 1.881.992,14 1.217.277,56 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   10.263.794,22 7.752.145,65 

Σύνολο ενεργητικού   10.267.161,62 7.755.513,05 

        

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις       

 
      

Ίδια κεφάλαια       

 
      

Μετοχικό κεφάλαιο 16 6.688.000,00 4.299.200,00 

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο  17 1.033.023,00 0,00 

Λοιπά αποθεµατικά 18 2.586.211,41 2.586.211,41 

Αποτελέσµατα εις νέο 19 -330.309,99 -363.632,82 

Ίδιες µετοχές 20 -0,01 -0,01 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   9.976.924,41 6.521.778,58 

        

Υποχρεώσεις       

 
      

Οφειλές από φόρους 21 6.718,34 5.520,36 

Μερίσµατα πληρωτέα 22 39.761,78 65.626,03 

Άλλες υποχρεώσεις 23 243.757,09 1.162.588,08 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων   290.237,21 1.233.734,47 

Σύνολο υποχρεώσεων   290.237,21 1.233.734,47 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   10.267.161,62 7.755.513,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(ποσά σε ευρώ) 
 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
µετοχές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1/1/2012 17.734.200,00 127.891,64 2.586.211,41 -0,01 -16.777.333,25 3.670.969,79 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα             
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - -   1.001.235,19 1.001.235,19 
Λοιπά συνολικά έσοδα - - -   - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00   1.001.235,19 1.001.235,19 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/2012 17.734.200,00 127.891,64 2.586.211,41 -0,01 -15.776.098,06 4.672.204,98 

              

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα             
Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους - - -   -16.701,72 -16.701,72 
Λοιπά συνολικά έσοδα - - -   - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0,00   -16.701,72 -16.701,72 

Συναλλαγές µε τους µετόχους που 

καταχωρούνται 
απευθείας στην καθαρή θέση 

            

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε 
καταβολή µετρητών 

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

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου - -161.377,00     50.012,00 -111.365,00 
Εκποίηση κλασµατικών υπολοίπων από 
reverse split 

- - -   12,55 12,55 

Σύνολο συναλλαγών µε τους 
µετόχους 

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/2013 6.688.000,00 1.033.023,00 2.586.211,41 -0,01 -330.309,99 9.976.924,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(ποσά σε ευρώ) 
 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
01/01-

30/06/2013 
01/01-

30/06/2012 

Εισπράξεις από απαιτήσεις 330.525,07 6.403.310,36 

Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους κ.λ.π. -2.519.363,31 -108.636,50 

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων -5.520,36 -38.882,50 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -2.194.358,60 6.255.791,36 

      

Επενδυτικές δραστηριότητες     

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

      

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 3.583.200,00 0,00 

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου -638.779,00 0,00 

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου -59.496,12 -9.335.017,05 

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

Μερίσµατα πληρωθέντα -25.864,25 -29.490,16 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.859.073,18 -9.364.507,21 

      

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

664.714,58 -3.108.715,85 

      

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.217.277,56 3.575.336,88 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.881.992,14 466.621,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 

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

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

της 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 ορίστηκε αρχικά σε 50 χρόνια από τη σύστασή της αλλά µε την από 4/12/12 Έκτακτη 

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

31.12.2019. Η διάρκεια της 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 6.688.000,00 ευρώ,  

διαιρείται σε 418.000 µετοχές µε ονοµαστική αξία 16 ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο. 

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

Αθηνών από την 19/12/2001. 

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

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

της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10/7/2012, αριθµεί επτά µέλη και κατά την 30.6.2013 έχει ως εξής:  

α) Alexander Zagoreos, Πρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

β Φαίδων-Θεόδωρος Ταµβακάκης, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος 

γ) Κωνσταντίνος Τζινιέρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος-Εκτελεστικό Μέλος 
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δ) Άνθιµος Θωµόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ε) Anastasios Adam, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

στ) James Edward Jordan, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ζ) Νικόλαος Κυριαζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Έγκριση και ∆ιαθεσιµότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων 

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

περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2013 και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο κείµενο. 

Εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την 25
η
 Ιουλίου 2013 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την 

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

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

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η  Ιουνίου 2013 έχουν 

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

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

αποτελεσµάτων και χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των 

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

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

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

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

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

οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012 προσαρµοσµένων µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα 

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

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

νόµισµα της Εταιρείας και νόµισµα της χώρας έδρας της. 

Η ∆ιοίκηση της 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. 
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2.2 Νέα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες 

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

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

που καλύπτουν περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013. Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την 

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

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

Ιανουαρίου 2013: 

∆ΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων- Παρουσίαση  των  στοιχείων  

των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

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

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να 

οµαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να 

φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο. 

Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση της κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εσόδων. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση  Εύλογης  Αξίας» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 

πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το 

οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 

καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι 

µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούνιο του 2011 το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το ∆ΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια 

Εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα 

(προγράµµατα καθορισµένων παροχών-«µέθοδος περιθωρίου»). Οι Εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις 

αλλαγές όταν αυτές συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή 

πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις 
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επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα 

αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα.  

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

Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις 

σε 5 υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.  Εφόσον δεν 

αναφέρεται διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οικονοµική οντότητα µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 1 περισσότερες από 

µία φορά κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Επίσης µία οικονοµική οντότητα µπορεί να επιλέξει να 

εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 είτε την ηµεροµηνία µετάβασης είτε από µία προγενέστερη ηµεροµηνία. 

∆ΛΠ 1   «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οντότητα 

παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το ∆ΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι 

µια οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη 

µετάβαση στα ∆ΠΧΑ. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν ως 

πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

∆ΛΠ 32  «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς τους 

µετόχους και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 

των τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 
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Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες  µετάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση 

όσον αφορά τη µετάβαση  στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να 

παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις 

γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη  ενοποιούµενες  δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι 

τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την 

πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013.  

Νέα και τροποποιηµένα πρότυπα καθώς και διερµηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν 

εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο 

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

υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η  Εταιρεία δεν έχει 

εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

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

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

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

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

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

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

η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

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

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για 

την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου 

θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη 

λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν µπορεί να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα 

από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

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

«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: 
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Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός  χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  στοιχείων  και  

χρηµατοοικονοµικών  υποχρεώσεων» 

Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η 

εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

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

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

σχετικές γνωστοποιήσεις. 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες 

Τον Μάιο του 2011 το  Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  

καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  

άλλες  οντότητες»   και τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές  οικονοµικές  καταστάσεις»  και ∆ΛΠ 28 

«Επενδύσεις  σε  συγγενείς  επιχειρήσεις  και  κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω 

τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 ∆εκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται 

υποχρεωτικά   το  αργότερο,  από  την  ηµεροµηνία  έναρξης  του πρώτου οικονοµικού τους έτους που 

αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου  2014  ή  µετά  από  αυτήν . Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν 

ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης τους  

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις» .Τα 

δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το 

τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 

επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».  

∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις 

σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της 

καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο  

∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο». 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις 
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απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 

στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα 

για το αν η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του 

ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. 

∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από κοινού ελεγχόµενες 

οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο 

ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώµατα και 

τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 

ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον 

επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες 

εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε 

από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο 

παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει 

από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  άλλες  οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και 

µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να 

προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το 

∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

Τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες 

Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  παρέχουν µια εξαίρεση 

από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες 

Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που 

επιµετράται στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές οι 

οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 
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2.3 Χρήση εκτιµήσεων και παραδοχών 

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

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

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

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

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

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

εκτµηθεί. 

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

λογιστικών εκτιµήσεων αναγνωρίζονται την περίοδο κατά την οποία επανεξετάζονται εφόσον αφορούν µόνο 

την τρέχουσα περίοδο ή αν αφορούν και στις µελλοντικές περιόδους οι αποκλίσεις επηρεάζουν την τρέχουσα 

και µελλοντικές περιόδους.  

2.4 Σύνοψη λογιστικών πολιτικών 

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

καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

2.5 Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά προϊόντα της 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. 

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 
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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. 

2.6 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

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

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

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

εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την 

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

λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

2.7 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

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

µειωµένες κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. 

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

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

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

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

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

κατά το χρόνο της πραγµατοποίησης τους. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν 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. 

2.8 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 
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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 του ισολογισµού δεν συνέτρεξε πρόβλεψη σχηµατισµού σχετικής πρόβλεψη. 

2.9 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 

µµεταβολής 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. 

2.10 Μετοχικό Κεφάλαιο 

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

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

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

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

κεφάλαια. 

2.11 Ίδιες µετοχές 

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

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

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

2.12 Μερίσµατα 

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

των µετόχων µε βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του καταστατικού. 
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2.13 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. 

2.14 Υποχρεώσεις 

Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρίας εµφανίζονται στον Ισολογισµό 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. 

2.15 Φόροι 

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

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

λογιστικής και φορολογικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας του καθεστώτος 

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

εξάµηνο. Η 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. 

2.16 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

 

Έσοδα 

Οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και 

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

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

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

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

αποκοπής τους. Τα αποτελέσµατα από αγοραπωλησίες χρεογράφων αναγνωρίζονται και καταχωρούνται 

στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και περιλαµβάνουν κέρδη ή ζηµίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων 

(µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια, αποτελέσµατα από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα κ.λπ.) 
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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. 3522/2006. 

2.17 Λειτουργικοί τοµείς 

Ένας λειτουργικός τοµέας είναι ένα συστατικό µέρος µιας οικονοµικής οντότητας:  

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

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

συστατικά µέρη της ίδιας οικονοµικής οντότητας)  

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

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

της αποδόσεώς του  

γ) για το οποίο διατίθενται χωριστές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε έναν µόνο επιχειρηµατικό τοµέα, ήτοι 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.  

2.18 Συνδεδεµένα µέρη 

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

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

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

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

δεσµεύσεων, που αφορούν αυτά τα συνδεµένα µέρη. 

Η εταιρεία δε συνδέεται µε οικονοµική οντότητα, η  οποία  καταρτίζει  οικονοµικές  καταστάσεις. 
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3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία βάσει των χρηµατοοικονοµικών της στοιχείων είναι εκτεθειµένη στους παρακάτω κινδύνους:  

• Πιστωτικός κίνδυνος  

• Κίνδυνος ρευστότητας  

• Κίνδυνος αγοράς  

• Λειτουργικός κίνδυνος  

Παρακάτω αναφέρονται πληροφορίες για την έκθεση που έχει η Εταιρεία σε αυτούς τους κινδύνους. 

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

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

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

περιλαµβάνει εισηγµένες σε χρηµατιστήρια µετοχές εσωτερικού και εξωτερικού, οµόλογα ελληνικού 

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

επένδυσης έχει ως εξής: 

  06 / 2013 12 / 2012 

Μετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. 

Κυβερνητικές Οµολογίες                        

Εταιρικές Οµολογίες 

7.335.751 

88.740 

365.731 

6.412.828 

0 

0 

 7.790.222 6.412.828 

 

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

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

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

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

για τα επενδυτικά θέµατα της Εταιρείας.  

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

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

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

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

διασφαλίζεται ότι µετρώνται µε ακρίβεια όλοι οι βασικοί κίνδυνοι. 

3.1 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις 

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

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

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

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

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

βαθµίδων πιστοληπτικής ικανότητας όπως αυτές αξιολογούνται από τους τρεις µεγαλύτερους οίκους 

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

τριών.   

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας την 28.06.2013 δεν περιέχει επενδύσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος 

(εταιρικά / κρατικά οµόλογα) ούτε σε συµφωνίες επαναφοράς οµολόγων. 

Απαιτήσεις από Χρηµατιστές 

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

ηµερών λογαριασµούς περιθωρίου (margin accounts) και εγγυήσεις. 

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

περιθωρίου εκκαθάρισης και της αξιοποίησης των αντισυµβαλλοµένων µερών. 

Χρηµατικά διαθέσιµα 

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

 06 / 2013 12 / 2012 

Alpha Bank Caa2 Caa2 

Geniki Bank Caa2 Caa2 

National Bank of Greece Caa2 Caa2 

Source: Moody’s 

Παράγωγα 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η Εταιρεία έκανε χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων µε σκοπό 

την αντιστάθµιση κινδύνου και την αποτελεσµατική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.  Ο βαθµός κινδύνου που 

είχε αναληφθεί η έχει αναληφθεί ύστερα από τη χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων σε 

σχέση µε το συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου ήταν χαµηλός. Η χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών 

προϊόντων σύµφωνα µε τα όρια που καθορίζονται από την 3/378/14.04.2006 απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

3.2 Κίνδυνος ρευστότητας 

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

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

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

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

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

ρευστοποιηθεί ανά ηµέρα καθώς και το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα για την πλήρη ρευστοποίηση του 
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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 28.06.2013 και 31.12.2012 οι παραπάνω εκτιµήσεις διαµορφώνονται ως ακολούθως: 

∆υνατότητα πλήρους 
ρευστοποίησης θέσης 

(µέρες) 

06 / 2013 12 / 2012 

Αξία 
Συµµετοχή % στο 
χαρτοφυλάκιο 

Αξία 
Συµµετοχή % στο 
χαρτοφυλάκιο 

1 ηµέρα 1.753.484 17,58% 1.161.950 17,82% 

2 ηµέρες 0 0,00% 370.140 5,68% 

3 ηµέρες 440.880 4,42% 274.730 4,21% 

4 ηµέρες 900.767 9,03% 376.821 5,78% 

5 ηµέρες 78.540 0,79% 238.260 3,65% 

10 ηµέρες 276.704 2,77% 238.260 3,65% 

30 ηµέρες 871.051 8,73% 1.175.872 18,03% 

> 30 ηµέρες 2.689.166 26,96% 2.567.879 39,37% 

µη διαθέσιµο 779.630 7,82% 247.176 3,79% 

  7.790.222 78,09% 6.651.088 101,98% 

 

Το υπόλοιπο 21,91% του χαρτοφυλακίου στο τέλος του β’ τριµήνου 2013 είναι τοποθετηµένο σε χρηµατικά 

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

ρευστοποιήσιµες. 

3.3 Κίνδυνος αγοράς  

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

επιτοκίων, συναλλάγµατος κλπ. 

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

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

του ίδιου εκδότη.  

Για τον υπολογισµό του κινδύνου αγοράς των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, όπως ορίζεται ανωτέρω, 

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

Προσοµοίωσης Monte Carlo (Monte Carlo Simulation). 

Βασική Κατανοµή Χαρτοφυλακίου:  

 06 / 2013 12 / 2012 

Μετοχές 94% 100% 
Οµόλογα 6% 0% 
Συλλογικές επενδύσεις 0% 0% 

 100% 100% 

Κίνδυνος συναλλάγµατος 

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

χρεόγραφα, δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τα αποτελέσµατα τη Εταιρείας. 
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Νοµισµατική Κατανοµή Χαρτοφυλακίου:  

 06 / 2013 12 / 2012 

Ευρώ 100,0% 100,0% 

 100% 100% 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου προκύπτει από µεταβολές στις αγορές επιτοκίων. 

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

από µία επένδυση ή µία υποχρέωση. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο επιτοκίου περιλαµβάνοντας τα 

λογιστικά υπόλοιπα ενεργητικού και παθητικού ταξινοµηµένα κατά το συντοµότερο µεταξύ της ηµεροµηνίας 

επαναπροσδιορισµού του επιτοκίου ή της ηµεροµηνίας λήξης. 

28.06.2013 

 
Έως 1 µήνα 

Από 1 µήνα 
έως 3 µήνες 

Από 3 µήνες 
έως 1 έτος 

Σύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
    

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.185.740 - - 2.185.740 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε 
εύλογη αξία 

- - - - 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε 
εγγυήσεις 

- - - - 

Σύνολο Ενεργητικού 2.185.740 - - 2.185.740 

Υποχρεώσεις - - - - 

Ανοιγµα επιτοκιακού κινδύνου 
(Interest Sensetivity Gap) 

2.185.740 - - 2.185.740 

 

31.12.2012 

 
Έως 1 µήνα 

Από 1 µήνα 
έως 3 µήνες 

Από 3 µήνες 
έως 1 έτος 

Σύνολο 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
    

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 109.352 - - 109.352 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε 
εύλογη αξία 

- - - - 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε 
εγγυήσεις 

- - - - 

Σύνολο Ενεργητικού 109.352 - - 109.352 

Υποχρεώσεις - - - - 

Ανοιγµα επιτοκιακού κινδύνου 
(Interest Sensetivity Gap) 

109.352 - - 109.352 

 

Ανάλυση ευαισθησίας 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί συστήµατα παρακολούθησης κινδύνων χαρτοφυλακίων, τα οποία ανταποκρίνονται 

στο προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου της, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι µετρώνται µε ακρίβεια όλοι οι 



 
                   
 

37 
 

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 2013 και το 

δ’ τρίµηνο του 2012 αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Β’ τρίµηνο 2013 

market risk µέση τιµή µέγιστη τιµή ελάχιστη τιµή 

ηµερήσια µεταβολή % χαρτοφυλακίου 0,068% 3,766% -2,950% 

Value-at-Risk χαρτοφυλακίου -3,073% -3,394% -2,195% 

∆ιακύµανση χαρτοφυλακίου 25,512% 28,169% 18,335% 

Value-at-Risk ∆είκτη Αναφοράς -2,682% -3,382% -2,111% 

∆ιακύµανση ∆είκτη Αναφοράς 22,737% 28,815% 18,045% 

Ενεργός Κίνδυνος 14,576% 18,456% 10,491% 

 

∆’ τρίµηνο 2012 

market risk µέση τιµή µέγιστη τιµή ελάχιστη τιµή 

ηµερήσια µεταβολή % χαρτοφυλακίου 0,349% 3,145% -3,068% 

Value-at-Risk χαρτοφυλακίου -3,683% -3,935% -3,381% 

∆ιακύµανση χαρτοφυλακίου 30,868% 33,216% 28,517% 

Value-at-Risk ∆είκτη Αναφοράς -2,567% -2,733% -2,392% 

∆ιακύµανση ∆είκτη Αναφοράς 21,738% 22,967% 20,690% 

Ενεργός Κίνδυνος 17,028% 17,945% 15,782% 
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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 

διεθνώς συναλλαγµατικές ισοτιµίες – βάσει της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου καθόλη τη διάρκεια του δ’ 

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

παλινδρόµησης σε παρατηρήσεις ηµερήσιων µεταβολών για τα χρονικά διαστήµατα του β’ τριµήνου του 

2013 και του δ’ τριµήνου του 2012. 

Β’ τρίµηνο 2013 

µετοχικός κίνδυνος συντελεστής βήτα συναλλαγµατικός κίνδυνος συντελεστής βήτα 

∆είκτης Αναφοράς 0,805 Ισοτιµία EURUSD -0,022 

Γ.∆.Χ.Α. 0,418 Ισοτιµία EURGBP 0,034 

MSCI Europe 0,375 Ισοτιµία EURCHF 0,682 

MSCI World 0,550 Ισοτιµία EURAUD -0,140 

 
 
∆’ τρίµηνο 2012 

µετοχικός κίνδυνος συντελεστής βήτα συναλλαγµατικός κίνδυνος συντελεστής βήτα 

∆είκτης Αναφοράς 0,976 Ισοτιµία EURUSD 0,465 

Γ.∆.Χ.Α. 0,484 Ισοτιµία EURGBP 0,224 

MSCI Europe 0,367 Ισοτιµία EURCHF 1,126 

MSCI World 0,117 Ισοτιµία EURAUD 0,298 

 

Αναλύοντας τα παραπάνω µεγέθη, η ευαισθησία του χαρτοφυλακίου στις µεταβολές του Γ.∆.Χ.Α. στο τέλος 

του β’ τριµήνου του 2013 είναι 0,418, έχει οριακά µειωθεί δηλαδή από 0,484 στο τέλος του δ’ τριµήνου του 

2012, το οποίο σηµαίνει ότι σε αύξηση του Γ.∆.Χ.Α. κατά 10%, η αξία του χαρτοφυλακίου εκτιµάται ότι θα 

αυξηθεί κατά 41,8% αντί για 48,4%. 

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

οριακή µεταβολή του επιπέδου των επιτοκίων µέσω του µεγέθους «duration». Σε αντίθεση µε το τέλος του δ’ 

τριµήνου του 2012, το χαρτοφυλάκιο έχει τοποθετήσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήµατος στο τέλος του β’ 

τριµήνου του 2013, η ευαισθησία των οποίων εκτιµάται ως ακολούθως: 

ID_ISIN Όνοµα Αξιογράφου 
Τύπος 

Αξιογράφου 
Αξία € 

Συµµετοχή 
% 

 
Duration  

Duration 
Αξία € 

GRR000000010 GGB 0% 15/10/2042 Bond 88.740,00 0,890%             -     0,00 

XS0932291007 FRIGOGLASS Bond 365.730,77 3,666%       3,209   1.173.671,39 

   
365.730,77 3,666% 

 
1.173.671,39 
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3.4 Λειτουργικός κίνδυνος 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τη διαχείριση των κινδύνων στην Alpha Trust Α.Ε.∆.Α.Κ. καθώς και τη 

λογιστική υποστήριξη της Εταιρείας στην Εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Alpha Trust Α.Ε.Π.Ε.Υ 

οι οποίες εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι: 

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

Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

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

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

επενδυτικού κοινού. 

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

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

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

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

αυτών και επιλύει άµεσα τα λειτουργικά θέµατα που τυχόν προκύψουν. 

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

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

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

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

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

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 Εταιρείας.  Τα σενάρια των ελέγχων κόπωσης παρέχουν, κατ’ 

ελάχιστον, στην Εταιρεία τη δυνατότητα να διακρίνει: 
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α)  συνθήκες σε στρατηγικές που σχετίζονται µε την ακολουθούµενη επενδυτική πολιτική και οι οποίες 

µπορούν να αναδείξουν µεγάλες διακυµάνσεις στην αξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και  

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

Αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

Η Εταιρεία αποτιµά τα διάφορα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που κατέχει στην εύλογη αξία αυτών όπως 

αυτή προσδιορίζεται µε τον πιο πρόσφορο και αντικειµενικό τρόπο. 

Η Εταιρεία εµφανίζει τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα σε εύλογη αξία ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση 

που προβλέπεται από την τροποποίηση του ∆.Π.Χ.Α. 7 ως εξής: 

Επίπεδο 1: Αποτίµηση σε εύλογες αξίες µε τη χρήση τιµών ενεργούς αγοράς. 

Επίπεδο 2: Αποτίµηση σε εύλογες αξίες µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης που χρησιµοποιούν 

αδιαµφισβήτητα αντικειµενικές τιµές σχεδόν ενεργούς αγοράς ή τιµές που προέρχονται αµέσως ή εµµέσως 

από στοιχεία της αγοράς. 

Επίπεδο 3: Αποτίµηση σε εύλογες αξίες µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης χρησιµοποιώντας στοιχεία τα 

οποία δεν θεωρούνται αδιαµφισβήτητα αντικειµενικά. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα της Εταιρείας κατηγοριοποιηµένα 

σύµφωνα µε την αντικειµενικότητα προσδιορισµού της εύλογης αξίας αυτών. 

  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

30/6/2013         

Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων         

Μετοχές 7.327.519,46 - - 7.327.519,46 

Οµόλογα 451.385,50 - - 451.385,50 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικά µέσα σε 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 7.778.904,96 - - 7.778.904,96 

          

  Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

31/12/2012         

Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων         

Μετοχές 6.412.828,21 - - 6.412.828,21 

Οµόλογα 0,00 - - 0,00 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικά µέσα σε 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 6.412.828,21 - - 6.412.828,21 
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Ταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες 

 

30/6/2013           

Απαιτήσεις 

Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 
στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων 

Επενδύσεις και 
διακρατούµενα 
µέχρι τη λήξη 

∆άνεια και 
απαιτήσεις 

∆ιαθέσιµα 
προς 

πώληση 
περιουσιακά 
στοιχεία Σύνολο 

Επενδύσεις 7.778.904,96 - - - 7.778.904,96 

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

  - 79.173,12 - 79.173,12 

Χρηµατικά διαθέσιµα - - 1.881.992,14 - 1.881.992,14 

Σύνολο 7.778.904,96 0,00 1.961.165,26 0,00 9.740.070,22 

            

            

Υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις σε 

αποσβεσµένο κόστος 

Υποχρεώσεις σε 
εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

χρήσης Σύνολο 

    

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

290.237,21 - 290.237,21     

∆άνεια - - 0,00     

Σύνολο 290.237,21 0,00 290.237,21     

 

 

31.12.2012           

Απαιτήσεις 

Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία 
στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων 

Επενδύσεις και 
διακρατούµενα 
µέχρι τη λήξη 

∆άνεια και 
απαιτήσεις 

∆ιαθέσιµα 
προς 

πώληση 
περιουσιακά 
στοιχεία Σύνολο 

Επενδύσεις 6.412.828,21 - - - 6.412.828,21 

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

- - 122.039,88 - 122.039,88 

Χρηµατικά διαθέσιµα - - 1.217.277,56 - 1.217.277,56 

Σύνολο 6.412.828,21 0,00 1.339.317,44 0,00 7.752.145,65 

            

            

Υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις σε 

αποσβεσµένο κόστος 

Υποχρεώσεις σε 
εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 

χρήσης Σύνολο 

    

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

1.233.734,47 - 1.233.734,47     

∆άνεια - - 0,00     

Σύνολο 1.233.734,47 0,00 1.233.734,47     
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4 Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

       
1/1 - 

30/6/2013 
1/1 - 

30/6/2012 
1/4 - 

30/6/2013 
1/4 - 

30/6/2012 

Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου 58.754,47 81.850,63 58.485,02 22.229,66 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 229.086,19 1.563.944,33 424.036,24 -66.391,97 

Σύνολο εσόδων διαχείρισης χαρτοφυλακίου 287.840,66 1.645.794,96 482.521,26 -44.162,31 

 

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

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

αναλύονται ως εξής:  

  
1/1 - 

30/6/2013 
1/1 - 

30/6/2012 
1/4 - 

30/6/2013 
1/4 - 

30/6/2012 

Μερίσµατα µετοχών  50.578,20 7.776,56 50.578,20 7.776,56 

Τόκοι καταθέσεων  4.932,78 34.222,63 4.663,33 11.932,48 

Τόκοι οµολογιών 3.243,49 39.851,44 3.243,49 2.520,62 

Σύνολο προσόδων χαρτοφυλακίου 58.754,47 81.850,63 58.485,02 22.229,66 

 

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/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων» την 30
η
 Ιουνίου 2013 

περιλαµβάνει τα εξής: 

  
1/1 - 

30/6/2013 
1/1 - 

30/6/2012 
1/4 - 

30/6/2013 
1/4 - 

30/6/2012 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων 125.404,11 449.887,64 72.140,26 2.779,60 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αποτίµηση χρεογράφων 129.204,58 552.562,28 377.418,48 -123.036,82 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αποτίµηση παραγώγων -25.522,50 10.460,76 -25.522,50 1.570,55 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες οµολόγων 0,00 551.033,65 0,00 52.294,70 

Σύνολο κερδών / (ζηµιών) από αγοραπωλησίες 
χρεογράφων 

229.086,19 1.563.944,33 424.036,24 -66.391,97 

5 Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

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

  
1/1 - 

30/6/2013 
1/1 - 

30/6/2012 
1/4 - 

30/6/2013 
1/4 - 

30/6/2012 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 81.993,48 415.165,29 46.320,55 -1.976,39 

Φόροι - Τέλη 3.243,87 1.912,70 1.872,77 194,08 

∆ιάφορα έξοδα 24.745,27 22.773,54 17.472,28 7.556,25 

Σύνολο κόστους διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου 109.982,62 439.851,53 65.665,60 5.773,94 
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6 Άλλα έσοδα-έξοδα 

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

  
1/1 - 

30/6/2013 
1/1 - 

30/6/2012 
1/4/ - 

30/6/2013 
1/4 - 

30/6/2012 

Συναλλαγµατικές διαφορές χρεωστικές -184,08 -157.658,81 -8,37 -12.828,38 

Συναλλαγµατικές διαφορές πιστωτικές 1,74 77.449,95 0,00 0,00 

Λοιπά -0,01 -6.408,27 -0,01 0,00 

Σύνολο άλλων εσόδων - εξόδων -182,35 -86.617,13 -8,38 -12.828,38 

7 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

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

  
1/1 - 

30/6/2013 
1/1 - 

30/6/2012 
1/4 - 

30/6/2013 
1/4 - 

30/6/2012 

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού 755,64 755,64 377,82 377,82 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 110.294,02 66.144,37 75.700,59 34.792,24 

Παροχές τρίτων 24.653,26 21.617,96 7.057,70 5.708,91 

Φόροι - Τέλη 5.661,56 344,02 594,06 163,24 

∆ιάφορα έξοδα 45.824,59 18.049,59 14.951,07 5.862,13 

Προµήθειες και διάφορα έξοδα 470,00 160,00 240,00 80,00 

Σύνολο εξόδων διοικητικής λειτουργίας 187.659,07 107.071,58 98.921,24 46.984,34 

 

8 Φόρος εισοδήµατος  

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

  
1/1 - 

30/6/2013 
1/1 - 

30/6/2012 
1/4/ - 

30/6/2013 
1/4 - 

30/6/2012 

Φόρος Ν.3522/2006 -6.718,34 -11.019,53 -3.063,34 -3.719,53 

 

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

αυτού εξαντλείται η φορολογική της υποχρέωση.   

9 Βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή 

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

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

στην διάρκεια της περιόδου. 

  
1/1 - 

30/6/2013 
1/1 - 

30/6/2012 
1/4 - 

30/6/2013 
1/4 - 

30/6/2012 

Κέρδη/(Ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους -16.701,72 1.001.235,19 314.862,70 -113.468,50 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 322.749 268.308 376.592 268.308 

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

-0,0517 3,7317 0,8361 -0,4229 
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Με την από 26/4/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας πιστοποιήθηκε η µερική κάλυψη, 

της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε αποφασισθεί µε την από 4/12/2012 Α΄ Επαναληπτική 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, κατά το ποσό των 2.388.800,00 ευρώ µε την έκδοση 149.300 νέων 

κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε µία. Η εισαγωγή προς 

διαπραγµάτευση, στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, των 149.300 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών µε δικαίωµα 

ψήφου πραγµατοποιήθηκε την 13/6/2013. 

Με την από 10/7/2012 Γενική Συνέλευση των µετόχων ο συνολικός αριθµός των µετοχών µειώθηκε από 

26.870.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές σε 268.700 (reverse split), µε αναλογία µία νέα µετοχή για 100 

παλιές. Εξ’ αυτού του λόγου αναµορφώθηκαν τα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή της χρήσης 2012. 

10 Ενσώµατα πάγια 

 
Παρατίθεται ανάλυση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 

Αξία κτήσεως 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 100.965,65 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012 100.965,65 

    

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 100.965,65 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 100.965,65 

    

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 100.965,47 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2012 100.965,47 

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 100.965,47 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 100.965,47 

    
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Ιουνίου 2013 0,18 

11 Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

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

  30/6/2013 31/12/2012 

Εγγύηση για µίσθωση αυτοκινήτου  1.134,06 1.134,06 

Εγγύηση για την µίσθωση γραφείων  2.233,16 2.233,16 

Σύνολο λοιπών στοιχείων µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.367,22 3.367,22 
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12 Απαιτήσεις από χρηµατιστές 

Ο λογαριασµός «Απαιτήσεις από χρηµατιστές» αναλύεται ως εξής: 

  30/6/2013 31/12/2012 

ΒΕΤΑ   ΑΧΕΠΕΥ 0,00 45.879,76 

ΕFG EUROBANK AXE 0,00 22.111,69 

Σύνολο απαιτήσεων από χρηµατιστές 0,00 67.991,45 

 

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.        

13 Άλλες απαιτήσεις 

Ο λογαριασµός «Άλλες απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής: 

  30/6/2013 31/12/2012 

Απαιτήσεις από επιτροπή ανταγωνισµού 47.612,00 0,00 

Απαιτήσεις από ελληνικό δηµόσιο 531.267,36 51.162,74 

∆εσµευµένες καταθέσεις για χρηµατιστήριο 
παραγώγων 

64,73 133,59 

Τόκοι δουλευµένοι οµολογιών  3.243,49 0,00 

Μερίσµατα εισπρακτέα 17.369,08 0,00 

Λοιποί χρεώστες 3.340,46 2.752,10 

Σύνολο άλλων απαιτήσεων 602.897,12 54.048,43 

 
 

Οι απαιτήσεις από το ελληνικό δηµόσιο περιλαµβάνουν: 

• Φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 476.112,00 ευρώ. Η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

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

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

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

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

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

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

ανέρχεται στο ποσό των 23.888,00 ευρώ.  

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

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

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

τυχόν αποµείωση) . 

• Παρακρατούµενους φόρους από µερίσµατα 8.302,28 ευρώ. 
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Οι απαιτήσεις από την επιτροπή ανταγωνισµού περιλαµβάνουν: 

• Αναλογούν τέλος υπέρ της επιτροπής ανταγωνισµού (0,1%) από την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου που αφορά τη διαφορά µεταξύ του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και του 

ποσού που τελικά καταβλήθηκε από τους µετόχους και πιστοποιήθηκε από το διοικητικό συµβούλιο. 

14 Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων  

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

  30/6/2013 31/12/2012 

Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 7.327.519,45 6.412.828,20 

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

Οµολογίες εσωτερικού 451.385,50 0,00 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών µέσων 7.778.904,96 6.412.828,21 

15 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

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

  30/6/2013 31/12/2012 

Ταµείο 1.109,25 734,15 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 1.880.882,47 1.216.542,44 

Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 0,42 0,97 

Σύνολο ταµιακών διαθεσίµων 1.881.992,14 1.217.277,56 

 

Τα διαθέσιµα είναι το 19,48% στο σύνολο των επενδύσεων για την 30/6/2013 και το 15,95 για το 2012. 

16 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Η εταιρεία κατά την 30.06.2013 έχει µετοχικό κεφάλαιο καταβεβληµένο ποσού ευρώ 6.688.000,00 το οποίο 

διαιρείται σε 418.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 16 ευρώ ανά µετοχή. 

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

  Ποσό σε ευρώ 
Τεµάχια 
µετοχών 

Τιµή 
ανά 

µετοχή 

Υπόλοιπο 31/12/2011 17.734.200,00 26.870.000 0,66 

Αύξηση της Ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε µείωση του 
αριθµού αυτών σε αναλογία 1 νέα / 100 παλαιές (reverse 
split) - 268.700   

Κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο µε απόφαση Γ.Σ 127.891,64 268.700   

Κεφαλαιοποίηση απο κέρδη ιδίων µετοχών 235.734,56 268.700   

Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών -11.380.326,20 268.700   

Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών -2.418.300,00 268.700   

Υπόλοιπο 31/12/2012 4.299.200,00 268.700 16 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 2.388.800,00 149.300   

Υπόλοιπο 30/06/2013 6.688.000,00 418.000 16 
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Με την από 10.07.2012 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 

αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 

• Αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της Εταιρίας 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 1 νέα µετοχή για κάθε 100 παλαιές και τροποποίηση του άρθρου 5 του 

Καταστατικού. 

• Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση, αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 

ποσού ευρώ 127.891,64 και κέρδους ιδίων µετοχών ποσού ευρώ 235.734,56, µε αντίστοιχη αύξηση της 

ονοµαστικής αξίας της µετοχής και 

• Μείωση µετοχικού κεφαλαίου, µε συµψηφισµό ζηµιών από το λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέο» 

ποσού ευρώ 11.380.326,00 µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και τροποποίηση 

του άρθρου 5 του Καταστατικού.  

Με την από 4.12.2012 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 

αποφασίστηκαν τα παρακάτω: 

• Μείωση µετοχικού κεφαλαίου, µε συµψηφισµό ζηµιών από το λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέο» 

ποσού ευρώ 2.418.300,00 µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και τροποποίηση 

του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

• Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό µέχρι 50.000.000,00 ευρώ, µε καταβολή 

µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών και τροποποίηση του άρθρου 5 του 

Καταστατικού.  

Με την από 26/4/2013 απόφαση του διοικητικού συµβουλίου: 

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

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

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

17 ∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 

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

Υπόλοιπο 1/1/2013 0,00 

∆ιαφορά έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο από 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

1.194.400,00 

Μεταφορά εξόδων αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου 
από τα αποτελέσµατα εις νέο 

-50.012,00 

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου -111.365,00 

Υπόλοιπο 30/06/2013 1.033.023,00 
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Η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 16,00 ευρώ, ορίστηκε στα 24,00 ευρώ και η διαφορά 

από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ανήλθε σε 1.194.400,00 ευρώ. Επίσης πραγµατοποιήθηκαν και διάφορα 

έξοδα που αφορούν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ποσού 161.377,00 ευρώ τα οποία εµφανίζονται 

αφαιρετικά της διαφοράς υπέρ το άρτιο. 

18 Λοιπά αποθεµατικά 

Ο λογαριασµός «λοιπά αποθεµατικά» αναλύεται ως εξής: 

  30/6/2013 31/12/2012 

Τακτικό αποθεµατικό 2.586.211,41 2.586.211,41 

19 Αποτελέσµατα εις νέο 

Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής: 

Υπόλοιπο 1/1/2012 -16.777.333,25 

Κέρδη χρήσεως 2.900.820,79 

Αύξηση M.K. µε κεφαλαιοποίηση κερδών από ίδιες µετοχές και 
διαφορά έκδοσης υπέρ το άρτιο 

-235.734,56 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου µε συµψηφισµό ζηµιών 13.798.626,20 

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου -50.012,00 

Υπόλοιπο 31/12/2012 -363.632,82 

Μεταφορά εξόδων αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου στο 
λογαριασµό «διαφορά υπέρ το άρτιο» 

50.012,00 

Ζηµιές Χρήσεως  -16.701,72 

Εκποίηση κλασµατικών υπολοίπων από reverse split 12,55 

Υπόλοιπο 30/06/2013 -330.309,99 

20 Ίδιες µετοχές 

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

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

Εταιρείας. 

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

τη ρευστοποίησή τους καταχωρούνται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 

Η κίνηση των ιδίων µετοχών έχει ως εξής: 

Υπόλοιπο της 1/1/2012 39.264 

Μείωση αριθµού µετοχών (reverse split) µε απόφαση 
Γενικής Συνέλευσης 10/7/2012 

-38.872 

Υπόλοιπο της 31.12.2012 392 

Υπόλοιπο της 30.06.2013 392 

 

Η τρέχουσα αξία των ιδίων µετοχών κατά την 30/6/2013 ανέρχεται σε 8.232,00 ευρώ ενώ την 31/12/2012 

ανερχόταν σε 7.753,76 ευρώ. 
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21 Οφειλές από φόρους 

Ο λογαριασµός «οφειλές από φόρους» αναλύεται ως εξής: 

 

  30/6/2013 31/12/2012 

Φόρος Ν.3522/2006 6.718,34 5.520,36 

 

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. 

Για τις χρήσεις του 2011 και 2012 η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύµφωνα µε την ΠΟΛ 

1159/22.07.2011 από τον νόµιµο ελεγκτή. 

22 Μερίσµατα πληρωτέα 

Ο λογαριασµός «µερίσµατα πληρωτέα» αναλύεται ως εξής: 

Υπόλοιπο 1/1/2012 95.940,96 

Καταβολές µερισµάτων σε µετόχους -13.939,10 

Καταβολές µερισµάτων στο δηµόσιο λόγω παρέλευσης πενταετίας -16.375,83 

Υπόλοιπο 31/12/2012 65.626,03 

Καταβολές µερισµάτων στο δηµόσιο λόγω παρέλευσης πενταετίας -25.864,25 

Υπόλοιπο 30/06/2013 39.761,78 

 

Το υπόλοιπο της 30.06.2013 αναλύεται ως εξής: 

  31.12.2012 

Μερίσµατα χρήσεως 2007 24.297,31 

Μερίσµατα χρήσεως 2008 7.143,04 

Μερίσµατα χρήσεως 2009 8.321,43 

Σύνολο µερισµάτων πληρωτέων 39.761,78 

23 Άλλες υποχρεώσεις 

Ο λογαριασµός «λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

  30/6/2013 31/12/2012 

Alphatrust Α.Ε.Π.Ε.Υ 3.075,00 832.359,23 

Alphatrust Α.Ε.∆.Α.Κ. 18.195,27 0,00 

Πιστωτές διάφοροι 25.308,71 58.145,28 

Οφειλή στους µετόχους από µείωση κεφαλαίου 169.043,46 228.539,58 

Φόρος ελεύθερων επαγγελµατιών 0,00 600,00 

Φόρος και χαρτόσηµο αµοιβών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 18.470,00 23.388,75 

Έξοδα χρήσης δουλευµένα 7.380,00 17.270,59 

Επιταγές πληρωτέες 2.284,65 2.284,65 

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 243.757,09 1.162.588,08 
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24 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

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

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

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. 

25 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη και άλλες σηµαντικές συµβάσεις  

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

διατεθειµένο στο επενδυτικό κοινό.  Κατά την 30 Ιουνίου 2013 υπάρχει ένας µέτοχος µε ποσοστό µεγαλύτερο 

από 10% και κατέχει το 10,92 % του µετοχικού κεφαλαίου. 

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

Εταιρείας καθώς και τα πλησιέστερα µέλη της οικογένειάς τους. 

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

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

Συµβουλίου καθώς και τις αµοιβές του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου.  

 

Σηµαντικές συµβάσεις 

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

Ειδικότερα οι συµβάσεις αυτές είναι: 

∆ιαχείριση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου  

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

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

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

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

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

Γενική Συνέλευση της 31/5/2013 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 Α.Ε.∆.Α.Κ. ορίζεται σε ποσοστό 1,5% ετησίως επί της 

ηµερήσιας τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α», όπως προκύπτει από τον 

ηµερήσιο πίνακα επενδύσεων, προσαυξανόµενης κατά τις τυχόν υπάρχουσες κάθε είδους 

απαιτήσεις και µειούµενης κατά τις τυχόν υπάρχουσες υποχρεώσεις από αγορές χρεογράφων. Σε 

περίπτωση που η επιτυγχανόµενη ετήσια ποσοστιαία απόδοση της «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α» είναι θετική, η 
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«ALPHA TRUST» θα δικαιούται επιπλέον της αµοιβής, πρόσθετη αµοιβή (success fee) η οποία θα 

είναι ίση µε 20% επί της επιτευχθείσας θετικής απόδοσης. 

Λογιστική και µηχανογραφική υποστήριξη  

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

σύµφωνα µε την από 19.12.05 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 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 31/5/2013 

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. 

∆ανεισµός υπαλλήλου  

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

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

απασχόληση.  

 

Μισθώσεις  

− Εκµισθωτής της έδρας της εταιρείας είναι η ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

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

λόγω της σχέσης της µε την ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.  

 

Εµφάνιση των συναλλαγών στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

  30/6/2013 30/6/2012 

Alpha Trust Α.Ε.∆.Α.Κ.     

-   Αµοιβή για διαχείριση χαρτοφυλακίου 75.151,43 0,00 

-   Αµοιβή για δανεισµό υπαλλήλου 17.697,24 0,00 

  92.848,67 1.047.825,00 

      

Alpha Trust Α.Ε.Π.Ε.Υ     

-   Αµοιβή για διαχείριση χαρτοφυλακίου 0,00 406.859,27 

-   Αµοιβή για δανεισµό υπαλλήλου 0,00 18.199,08 

-   Αµοιβή για υποστήριξη λογιστηρίου 18.450,00 18.450,00 

  18.450,00 443.508,35 

      

Alpha Trust Ελληνική Γη ΑΕ Κτηµατική       

-   Αµοιβή για ενοίκια 6.940,68 6.831,37 
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Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου     

- Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου  42.000,00 0,00 

- Αµοιβές ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 12.500,00 11.660,00 

  54.500,00 11.660,00 

 
 

Εµφάνιση συναλλαγών στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

  30/6/2013 31/12/2012 

  Υποχρεώσεις Υποχρεώσεις 

Alpha Trust Α.Ε.Π.Ε.Υ 3.075,00 832.359,23 

      

Alpha Trust Α.Ε.∆.Α.Κ. 18.195,27 0,00 

      

Alpha Trust Ελληνική Γη ΑΕ Κτηµατική   0,00 100,00 

      

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου  2.763,83 40.950,00 

      

  30/6/2013 31/12/2012 

  Απαιτήσεις Απαιτήσεις 

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

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 31/5/2013 ενέκρινε να δοθούν για τη χρήση 2013 αµοιβές 

∆ιοικητικού Συµβουλίου συνολικού ποσού ευρώ 200.000,00 και αµοιβές ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ποσού 

ευρώ 25.000,00.  

26 Άλλες πληροφορίες 

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

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

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

Probank (Αθήνα) και Aberdeen Emerging Telecommunications Fund.  

• O κ. Φαίδων – Θεόδωρος Ταµβακάκης είναι Αντιπρόεδρος και µη εκτελεστικό µέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «Alpha Trust Α.Ε.Π.Ε.Υ» και συµµετέχει στο µετοχικό 

κεφάλαιο αυτής µε ποσοστό 20,147%, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας «Φυτική 

Κτηµατική Αγροτική Ανώνυµη Εταιρία» και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο αυτής µε ποσοστό 

100%, Αντιπρόεδρος και µη εκτελεστικό µέλος της εταιρίας «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη 

Εταιρία» (πρώην INFO – QUEST Α.Ε.Β.Ε.), Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας 

«Alpha Trust Ελληνική Γη Α.Ε.», µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας 

«Taylor Young Investment Management Limited».   
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• Ο κ. Άνθιµος Θωµόπουλος είναι αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς.    

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

LLC» (Νέα Υόρκη. 

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

της «Ergoman A.E.».  

• Ουδεµία επιχειρηµατική σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή υπήρξε µεταξύ της 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 Εταιρία κατά την 30/6/2013 δεν απασχολούσε προσωπικό, ενώ έχει συνάψει και συµβάσεις µε 

εξωτερικούς συνεργάτες.  

− Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/6/2013 ήταν 377.418,47 ευρώ. 

− Η εσωτερική αξία της µετοχής κατά την 30/6/2013 ήταν 23,87 ευρώ. 

− Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής κατά την 30/6/2013 ήταν 21,00 ευρώ. 

27 Μεταγενέστερα γεγονότα 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2013, τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1-30/06/2013 

:

:

:

:

:

30.06.2013 31.12.2012 30.6.2013 30.6.2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

0,18 0,18 (1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα)

3.367,22 3.367,22 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

0,00 67.991,45 (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

7.778.904,96 6.412.828,21 Συναλλαγές µε τους µετόχους 3.471.847,55 0,00

2.484.889,26 1.271.325,99 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 9.976.924,41 4.672.204,98

10.267.161,62 7.755.513,05 (30.6.2013 και 30.6.2012 αντίστοιχα)

6.688.000,00 4.299.200,00

3.288.924,41 2.222.578,58

9.976.924,41 6.521.778,58 1/1 -30/6/2013 1/1-30/6/2012

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

290.237,21 1.233.734,47 Εισπράξεις από απαιτήσεις 330.525,07 6.403.310,36

290.237,21 1.233.734,47 Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους κ.λ.π. -2.519.363,31 -108.636,50

10.267.161,62 7.755.513,05 Πληρωµές φόρων -5.520,36 -38.882,50

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές -2.194.358,60 6.255.791,36

δραστηριότητες (α)

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1/1 - 1/1 - 1/4 - 1/4 - Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 0,00 0,00

30/6/2013 30.6.2012 30.6.2013 30.6.2012 δραστηριότητες (β)

287.840,66 1.645.794,96 482.521,26 -44.162,31 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

177.858,04 1.205.943,43 416.855,66 -49.936,25 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 3.583.200,00 0,00

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου -638.779,00 0,00

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλάιου -59.496,12 -9.335.017,05

-9.983,38 1.012.254,72 317.926,04 -109.748,97 Πωλήσεις κλασµατικών υπολοίπων από reverse split 12,55 0,00

-16.701,72 1.001.235,19 314.862,70 -113.468,50 Μερίσµατα πληρωθέντα -25.864,25 -29.490,16

0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 2.859.073,18 -9.364.507,21

-16.701,72 1.001.235,19 314.862,70 -113.468,50 δραστηριότητες (γ)

-0,0517 3,7317 0,8361  -0,4229 Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 664.714,58 -3.108.715,85

και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 1.217.277,56 3.575.336,88

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.881.992,14 466.621,03

α) Έσοδα 0,00

β) Έξοδα 0,00

γ) Απαιτήσεις 0,00

δ) Υποχρεώσεις 0,00

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών 

στελεχών και µελών διοίκησης
54,50

0,00

2,80

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΦΑΙ∆ΩΝ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

Α.∆.Τ. Χ062986

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

http://www.andromeda.eu/index.php

25/7/2013

-16.701,72 1.001.235,19

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

-109.748,97

Νόµιµος ελεγκτής

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/20006

                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

                                                                                                       Α.∆.Τ. ΑΚ 120117

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

-9.983,38 1.012.254,72

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων  

Ιωάννης Θ. Φιλίππου

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

Ελεγκτική εταιρία

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ALPHATRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.          

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003882701000 - Ε∆ΡΑ: Τατοϊου 21, 145 61 Κηφισιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013

Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507 28.4.2009 του ∆ιοικητιτού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

                                                                                              Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

       Κηφισιά, 25 Ιουλίου 2013

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

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

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους  (Α)

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

317.926,04

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

-16.701,72

Γνώµη χωρίς επιφύλαξη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)
Μετοχικό Κεφάλαιο

6.521.778,58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Κύκλος εργασιών

Απαιτήσεις από χρηµατιστές
1.001.235,19

3.670.969,79

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

-113.468,50

∆ιεύθυνση διαδικτύου                                                          

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων      

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών
314.862,70

1.Η Εταιρεία κατά την 30/6/2013 και κατά την 31/12/2012 δεν απασχολούσε προσωπικό και είχε συνάψει συµβάσεις µε εξωτερικούς συνεργάτες.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση 21 των οικονοµικών καταστάσεων. Η Εταιρεία µέχρι και τη χρήση 2007 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τις χρήσεις του 2011 και 2012 η
Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικάσύµφωνα µε την ΠΟΛ 1159/22.07.2011 από τον νόµιµο ελεγκτή.

3.∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικώνοργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

4.Κατά την 30/6/2013 η εσωτερική λογιστική αξία της µετοχής ήταν 23,87.

5.Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας κατά την 30/6/2013 ανήρχετο σε ευρώ 377.418,47.

6.Η εταιρεία µε βάση την από 10/7/2012 απόφαση της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, ενέκρινε:

α. Την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,66 ευρώ σε 66,00 ευρώ µε ταυτόχρονη µείωση του 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 µτης εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 363.626,20 µε κεφαλαιοποίηση, διαφορά έκδοσης υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 127.891,64 και κέρδους 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 67,35 ευρώ
η κάθε µία.

γ. Τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 11.380.326,20, µε συµψηφισµό ισό ποσού ζηµιών από το λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέο» και µείωση της ονοµαστικής αξίας έκαστης
µετοχής κατά 42,35 ευρώ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ποσό ευρώ 6.717.500,00 διαιρούµενο σε 268.700 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξία 25,00 ευρώ η κάθε µία.

7.Η εταιρεία µε βάση την από 4.12.2012 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ενέκρινε :
α. Τη µείωση µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 2.418.300,00 µε συµψηφισµό ίσου ποσού ζηµιών από το λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέο» και µείωση της ονοµαστικής αξίας έκαστης µετοχής κατά 9,00
ευρώκαι έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 4.299.200,00 διαιρούµενο σε268.700 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε µία.
β. Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό µέχρι 50.000.000,00 ευρώ, µε καταβολή µετρητών και έκδοση µέχρι 3.125.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής
αξίας 16,00 ευρώ έκαστης, οι οποίες θα διατεθούν στους υφιστάµενους µετόχους σε αναλογία έντεκα (11) νέες µετοχές για κάθε µία (1) παλαιά. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την από 26/4/2013 απόφασή του
πιστοποίησε ότι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καλύφθηκε κατά το ποσό των 2.388.800,00 ευρώ µε την έκδοση 149.300 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 16,00 ευρώ. Έτσι το
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 6.888.000,00 διαιρούµενο σε 418.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε µία.
γ.Τη διάρκεια της εταιρείας µέχρι την31/12/2019.
δ. Την αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. από την 1/1/2013 και την ανάθεση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της στην εταιρεία ALPHA TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ.

8. Η Η Εταιρεία, µε βάση την από 2/08/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, προέβη σε αγορά 392 ίδιων µετοχών µε κόστος αγοράς 35.428,43 ευρώ οι οποίες εµφανίζονται στις
οικονοµικές.

καταστάσεις µε συνολική αξία 0,01 ευρώ λόγω συµψηφισµού που έγινε κατά την µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή στους µετόχους.

9.Για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η εταιρεία εφάρµοσε τα ∆.Π.Χ.Α. Οι βασικές λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόστηκαν είναι ίδιες µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων του 2012.

10. Τα ποσά των συναλλαγών της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µέλη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους στην λήξη της τρέχουσας χρήσης είναι τα εξής (ποσά
σε χιλιάδες ευρώ):
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Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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