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Ι. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 (σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 2 του Ν. 3556/2007) 

 

 
Εµείς, τα µέλη του ∆οικητικού Συµβουλίου της «ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»: 

 

1. Νικόλαος Κυριαζής του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

2. Κωνσταντίνος Τζινιέρης του Νικολάου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος  

 

3. Αναστασία ∆ηµητρακοπούλου του Θεοδοσίου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης 

Εταιρίας µε την επωνυµία «ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (εφεξής καλούµενης για λόγους συντοµίας ως «Εταιρία» ή «ALPHA TRUST-

ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.Ε.Χ.») δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε: 

 

α. Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.Ε.Χ.» για τη χρήση 

01/01/2011 έως 31/12/2011, οι οποίες καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, της Κατάστασης 

Συνολικών Εσόδων και της Κατάστασης Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων. 

 

β. Η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 
 

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2012 
 

Οι δηλούντες - βεβαιούντες 
 

Κυριαζής Νικόλαος         Τζινιέρης Κωνσταντίνος  ∆ηµητρακοπούλου Αναστασία 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Πρόεδρος ∆.Σ.          ∆ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος ∆.Σ. 
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ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Μια σειρά από αρνητικές εξελίξεις  άσκησαν εντός του 2011 σηµαντικές πιέσεις στα κυριότερα διεθνή 

χρηµατιστήρια. Η κρίση χρέους της Ευρωζώνης, που εντατικοποιήθηκε αντί να µετριασθεί, οι ανησυχίες 

σχετικά µε την επιβράδυνση της παγκόσµιας οικονοµικής ανάπτυξης, η λήψη περιοριστικών µέτρων στις 

αναδυόµενες αγορές, ο σεισµός και η πυρηνική καταστροφή στην Ιαπωνία και η πολιτική δυστοκία στις ΗΠΑ, 

συνέβαλαν στη µεταφορά κεφαλαίων προς τα ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια των οµολόγων της 

υψηλότερης πιστοληπτικής ικανότητας και το δολάριο. Ειδικά στην Ευρωζώνη, η προσδοκία πως εντός του 

2011 θα βρεθεί βιώσιµη λύση για το ελληνικό χρέος αποδείχθηκε αβάσιµη. Αντίθετα, η κρίση επεκτάθηκε και 

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εκτοξεύοντας τα επιτόκια δανεισµού της Ιταλίας, απειλώντας την πιστοληπτική 

ικανότητα της Γαλλίας, θέτοντας ουσιαστικά σε αµφιβολία τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

∆είκτης 31.12.10 31.12.11 Μεταβολή Μετ.% Ελάχιστη Μέγιστη 

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ 1,413.94 680.42 -733.52  -51.88  641.85 1,747.17 

FTSE/ASE 20 663.1 264.91 -398.19  -60.05  245.08 829.25 

FTSE/ASE 40 1,498.57 639.5 -859.07  -57.33  624.03 1,796.65 

FTSE/ASE 80 254.41 158.24 -96.17  -37.80  151.29 322.27 

FTSE/Χ.Α. Τραπεζών 1,250.99 262.86 -988.13  -78.99  225.15 1,622.23 

CAC-40 ΠAΡΙΣΙ 3,804.78 3,159.81 -644.97  -16.95  2,781.68 4,157.14 

FTSE-100 ΛΟΝ∆ΙΝΟ 5,899.94 5,572.28 -327.66  -5.55  4,944.44 6,091.33 

NIKKEI-225 ΤΟΚΙΟ 10,228.92 8,455.35 -1,773.57  -17.34  8,160.01 10,857.50 

MSCI Europe 95.38 84.95 -10.43  -10.94  74.45 100.78 

S&P 500 1,257.64 1,257.60 -0.04  0.00  1,099.23 1,363.61 

MSCI World 97.43 93.02 -4.41  -4.53  80.147 102.247 

MSCI World ($) 1,280.07 1,182.59 -97.48  -7.62  1,074.50 1,391.86 

 
Εξέλιξη, επιδόσεις & θέση εταιρείας 

 

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

της χρήσης, καθώς και η θέση της έναντι των υπολοίπων εταιρειών του κλάδου.  

∆ελτίο Τιµών Εισηγµένων Α.Ε.Ε.Χ 31/12/2011 
Εσωτερική 

αξία 
µετοχής Premium 

Απόδοση 
εσωτερικής 

αξίας 
Καθαρή Αξία 
Ενεργητικού 

A/A   

Τιµή 
µετοχής 
σε € σε € (Discount) από 31/12/10 σε € (NAV) 

1 

ALPHA TRUST 
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.Ε.Χ. 0,15 0,14 7,14% -32,68% 3.670.969,79 

2 

EUROLINE ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ 
Α.Ε.Ε.Χ. 1,41 0,19 642,11% 1,10% 2.065.429,29 

3 

INTERINVEST- ∆ΙΕΘΝΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 1,12 0,18 522,22% -1,16% 2.045.205,67 

4 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ 0,95 1,53 -37,91% -34,82% 17.139.769,92 

 24.921.374,67 
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ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει 
ενεργ.)ΤΙΜΗ PREMIUM / 
DISCOUNT  -25,02% 

 

ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ (βάσει 
ενεργ.) ΑΠΟ∆ΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 
31/12/10 -28,77% 

 

ΜΕΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ Ε.Ε.Χ από 31/12/10 -0,17% 

 

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

εξής: 

 
Στο τέλος της χρήσης 2011, το σύνολο των Eταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, έκλεισαν µε το 

µεσοσταθµικό discount του κλάδου να διαµορφώνεται σε –25,02% και µέση σταθµισµένη απόδοση από την 

αρχή του έτους -28,77%. 

 
Οι αποδόσεις της εσωτερικής αξίας κατά τη χρήση 2011, µε εξαίρεση µία εταιρία, που είχε θετική απόδοση 

1,10%, κινήθηκαν αρνητικά για όλες τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου, που παρουσίασαν στις 31/12/2011, 

αρνητικές αποδόσεις κυµαινόµενες από -1,16% έως –34,82%. Η απόδοση της εταιρίας µας ανήλθε σε -

32,68%.  

 
Επισηµαίνουµε επιπλέον ότι, το σύνολο του ενεργητικού του κλάδου Εταιριών Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου, την 31/12/2011 περιορίστηκε στο 11% µόλις του προηγούµενου έτους και διαµορφώθηκε σε 

24,9 εκ. ευρώ, έναντι 224,10 εκ. ευρώ περίπου το τέλος του 2010, ενώ την 31/12/2009 ανερχόταν σε 247,6 

εκ. ευρώ. Υπενθυµίζουµε δε, ότι στη διάρκεια του Α΄ εξαµήνου, ο κλάδος συρρικνώθηκε µε την απορρόφηση 

της ∆ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. από την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., η οποία ολοκληρώθηκε στις 

30/05/2011. Επίσης, οδεύει σε περαιτέρω συρρίκνωση µε την αναστολή, ήδη από 18/01/2011, της 

διαπραγµάτευσης των µετοχών των εταιριών INTERINVEST ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. και 

EUROLINE ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., λόγω της εν εξελίξει µετατροπής τους σε αµοιβαία κεφάλαια. 

 
Επισηµαίνουµε επίσης, ότι ο Γενικός ∆είκτης του Χ.Α., από την αρχή του έτους, σηµείωσε 

υποχώρηση κατά ποσοστό -51,88% και ο FTSE/ASE 20, παρουσίασε υποχώρηση -60,05% κατά το ίδιο 

διάστηµα. 

 
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, µε την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, διαφοροποιήθηκε ο τρόπος επιλογής 

επενδύσεων και διαχείρισης, µε τη συµµετοχή και αξιοποίηση των δεξιοτήτων όλων των µελών της 

επενδυτικής οµάδας της ALPHA TRUST, µε στόχο τις «καλύτερες επιλογές» από διαφορετικές αγορές και 

κατηγορίες αξιών. 
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Στις 31/12/2011 το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σε τρέχουσες τιµές, περιλαµβανοµένων και των ιδίων 

µετοχών, ήταν επενδεδυµένο κατά 25,68% σε µετοχές εσωτερικού, κατά 23,45% σε οµόλογα, κατά 0,77% σε 

αµοιβαία κεφάλαια, κατά 27,38% σε διαθέσιµα και κατά 22,72% σε funds εξωτερικού. Επισηµαίνουµε ότι στα 

ανωτέρα ποσοστά συµπεριλαµβάνεται και το ποσό που αφορά την, οφειλόµενη από την Εταιρία στους 

µετόχους δεύτερη δόση επιστροφής κεφαλαίου, 0,35 ευρώ ανά µετοχή, η οποία θα καταβληθεί σε εύθετο 

χρόνο.    

Οι δέκα µεγαλύτερες µετοχικές συµµετοχές της εταιρίας, κατά τη λήξη της χρήσης 2011, ήταν στις εταιρίες 

S&B, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, INFORM Π. ΛΥΚΟΣ, ΕΛΒΕ, ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ., 

FRIGOGLASS, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, ΤΙΤΑΝ, και ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Αναλυτικές πληροφορίες για τις 

επενδύσεις της Εταιρίας περιέχονται στον Πίνακα Επενδύσεων µε ηµεροµηνία 31/12/2011. 

Επισηµαίνεται τέλος, ότι η Εταιρία παρέστη ή εκπροσωπήθηκε και άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου ως 

µέτοχος, στις περισσότερες από τις Γενικές Συνελεύσεις των εκδοτριών εταιριών στις οποίες συµµετείχε. 

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

αποτελεσµάτων της Εταιρίας, επισηµαίνουµε ότι στο πλαίσιο της αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας στη 

διάρκεια του 2011 και των χρηµατιστηριακών συνθηκών που επικράτησαν, η χρήση έκλεισε µε ζηµιά 13,873 

εκατ. ευρώ.  Η εσωτερική αξία της µετοχής της Εταιρίας την 31.12.2011 ήταν 0,14 ευρώ.  

 
Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης, ανήλθαν συνολικά σε -11.941 εκατ. ευρώ περίπου. Τα έσοδα αυτά 

προέρχονται από ζηµιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων, ποσού 12,75 εκατ. ευρώ και κέρδη από 

προσόδους χαρτοφυλακίου, ποσού 0,81 εκατ. ευρώ περίπου. Οι ως άνω πρόσοδοι χαρτοφυλακίου 

αναλύονται σε τόκους οµολόγων ποσού 0,44 εκατ. ευρώ, αποδόσεις από τοποθετήσεις των χρηµατικών 

διαθεσίµων ποσού 0,03 εκατ. Ευρώ, και µερίσµατα µετοχών 0,34 εκατ. ευρώ.  

 
Τα έξοδα της χρήσης, ανήλθαν συνολικά σε 1,75 εκατ. ευρώ περίπου, έναντι 1,83 εκατ. ευρώ περίπου το 

2010 και αναλύονται ως εξής: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ποσού 0,49 εκατ. ευρώ, στα οποία 

περιλαµβάνονται οι αµοιβές  τρίτων, οι αποσβέσεις και λοιπές δαπάνες λειτουργίας. ∆απάνες διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου ποσού 1,25 εκατ. ευρώ, στις οποίες περιλαµβάνονται η αµοιβή διαχείρισης, η αµοιβή 

θεµατοφυλακής, τα έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων, µέρος των φόρων και οι λοιπές σχετικές δαπάνες. 

Τέλος τα Άλλα έκτακτα έξοδα συνολικά ανήλθαν σε 0,09 εκατ. ευρώ.  

 

Το αποτέλεσµα της Εταιρίας, κατά την ενδέκατη εταιρική της χρήση, προ φόρων, ήταν ζηµιές ποσού 13,78 

εκατ. ευρώ και µετά την αφαίρεση του φόρου του Ν. 3522/06 (2‰  επί της τρέχουσας αξίας του ενεργητικού) 

ανήλθαν στο ποσό των 13,87 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 3,14 εκατ. ευρώ του 2010.  

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

31/12/2011, ποσού -1.32 εκατ. ευρώ, έναντι υπεραξίας 1,37 εκατ. ευρώ του 2010, λογιστικοποιήθηκε και 

οδηγήθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

 
Το ενεργητικό της Εταιρίας, στο τέλος του 2011 ανήλθε σε 3,67  εκατ. ευρώ (δεν περιλαµβάνονται οι ίδιες 

µετοχές). 
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Αγορά ιδίων µετοχών 
 
Κατά τη χρήση 2011, σύµφωνα µε την από 02.08.2011 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε η µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, µε 

ακύρωση 630.000 ιδίων µετοχών, οι οποίες είχαν αποκτηθεί µε βάση την από 9/10/2009 απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας. Με την παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων της, αποφασίσθηκε επίσης η αγορά ιδίων µετοχών µε σκοπό τη διαγραφή, µε τους εξής όρους και 

προϋποθέσεις: 

α) Αγορά ιδίων µετοχών µέχρι του συνολικού αριθµού που αντιστοιχεί στο 10% του εκάστοτε συνόλου των 

µετοχών της Εταιρίας. 

β) Ανώτατο όριο τιµής τα 4,50 ευρώ και κατώτατο τα 0,01 ευρώ. 

Έτσι, κατά την 31/12/2011 η Εταιρία, κατείχε συνολικά 39.264 ίδιες µετοχές ή ποσοστό 0,146% του 

µετοχικού κεφαλαίου, συνολικής ονοµαστικής αξίας ευρώ 25.914,24. Η χρηµατιστηριακή αξία των µετοχών 

αυτών κατά την 31/12/2011 ανερχόταν σε 5.968,13 ευρώ. 

 

Κατά το χρονικό διάστηµα 2/1/2012 µέχρι και την 27/3/2012 δεν πραγµατοποίησε άλλη αγορά ιδίων 

µετοχών. 

 
∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης για τη χρήση 01/01/2011-31/12/2011 

 
1) ∆ήλωση συµµόρφωσης µε Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης σύµφωνα µε την παρ. 3δ του 

άρθρου 43
α
 του κ.ν. 2190/1920 

 
Η Εταιρία εφαρµόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα 

Ελληνική νοµοθεσία. Επίσης εφαρµόζει τον Κανονισµό Συµπεριφοράς των Α.Ε.∆.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Χ. 

Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, της ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.Ε.Χ., στο εξής «ο Κώδικας», 

συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 43
α
 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει µετά την 

τροποποίησή του µε την παράγρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3873/2010, µε βασικούς στόχους την αυξηµένη 

διαφάνεια, την καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης στη λειτουργία της Εταιρίας και τέλος τη 

βελτίωση της πληροφόρησης των ιδιωτών ή θεσµικών µετόχων και ενίσχυση της συµµετοχής τους στις 

εταιρικές υποθέσεις. 

Ο Κώδικας καταρτίστηκε µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 28/3/2011, αυτοβούλως, όπως 

προβλέπεται στο σηµείο αα) της περίπτωσης δ’ της παράγρ. 3 του άρθρου 43
α
 του Κ.Ν. 2190/1920 ως άνω, 

(κατ’ εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας Ν.2190/1920, Ν.3016/2002, Ν.3091/2002, Ν.3693/2008, 

Ν.3884/2010, κ.λ.π.), και θα εφαρµόζεται από την Εταιρία µέχρι, τυχόν, νεότερη τροποποίησή του. Η Εταιρία 

δεν εφαρµόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του νόµου και για τη χρήση 

1.1.2011-31.12.2011 εφάρµοσε τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που υιοθέτησε 

αυτοβούλως. 

Ολόκληρο το κείµενο του Κώδικα είναι στη διάθεση του κοινού, αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 

http://www.andromeda.eu/el.html. Η Εταιρία δύναται να προβαίνει σε τροποποιήσεις στον Κώδικα και στις 
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Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, που εφαρµόζει, για τις οποίες θα ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό µέσω 

ανάρτησης σχετικών ανακοινώσεων στο δικτυακό της τόπο.  

 
2) Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 
Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας αποτελεί το σύνολο των πολιτικών, διαδικασιών, 

καθηκόντων, συµπεριφορών και άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την Εταιρία, τα οποία τίθενται σε 

εφαρµογή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και όλων όσων συνδέονται µε τη λειτουργία της. Το Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από ελεγκτικούς µηχανισµούς και δικλίδες ελέγχου που στοχεύουν στην 

εύρυθµη λειτουργία της. 

 
Στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής λειτουργίας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου: 

α. Η Εταιρία έχει υιοθετήσει συστήµατα και διαδικασίες για την άσκηση ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, 

όσον αφορά τη σωστή κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και την ορθή απεικόνιση των 

οικονοµικών µεγεθών της. Αυτά περιλαµβάνουν:  

• Εφαρµογή ενιαίων λογιστικών εφαρµογών και διαδικασιών και συνεχή αναβάθµισή τους.  

• ∆ιαδικασίες που διασφαλίζουν σωστή και πλήρη αναγνώριση όλων των συναλλαγών της Εταιρίας, οι 

οποίες αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

• Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών. 

• Πραγµατοποίηση διαγραφών και σχηµατισµό αποθεµατικών / προβλέψεων, έγκαιρα µε σαφήνεια και 

συνέπεια. 

• ∆ιαδικασία περιορισµού της δυνατότητας πρόσβασης και µεταβολής του λογιστικού σχεδίου που 

χρησιµοποιείται, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητά του. 

• Την κατάρτιση και παροχή σε µηνιαία βάση, λεπτοµερούς πληροφόρησης των αποτελεσµάτων προς 

τη ∆ιοίκηση.  

Επιπλέον, σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, επισηµαίνεται ότι ο 

εσωτερικός έλεγχος που διεξάγεται συστηµατικά καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης, µε την παρακολούθηση 

και εποπτεία από την Επιτροπή Ελέγχου, διασφαλίζει την απεικόνιση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

πραγµατικής οικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας.  

Όλες οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πριν από τη δηµοσίευσή τους. 

 

β. Με στόχο, τον περιορισµό των κινδύνων, που σχετίζονται 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 Σύµβαση στην εταιρία που 

έχει αναθέσει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, η οποία και χρησιµοποιεί συστήµατα παρακολούθησης 

κινδύνων χαρτοφυλακίων που ανταποκρίνονται στο προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, 
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υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων χαρτοφυλακίων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι µετρώνται µε ακρίβεια όλοι 

οι βασικοί κίνδυνοι, όπως ενδεικτικά: 

• 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). 

• Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk): για την αξιολόγηση του πιστωτικού κίνδυνου χρησιµοποιείται η 

κατανοµή του χαρτοφυλακίου ανά βαθµίδα πιστοληπτικής ικανότητας.  

• Κίνδυνος Ρευστότητας (Liquidity Risk): ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά 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).  

• Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου (Counterparty Risk): 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. 

Πέραν των κινδύνων χαρτοφυλακίων, εξετάζεται και ο ακόλουθος: 

• Κίνδυνος ανάθεσης: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτιµά ότι ο κίνδυνος από την ανάθεση 

δραστηριοτήτων µε σύµβαση, σε εξωτερικό συνεργάτη, είναι ουσιαστικά αµελητέος, µε δεδοµένα ότι:        

α) Οι συµβάσεις αυτές ανανεώνονται τακτικά, σε ετήσια βάση, από την Τακτική Γενική Συνέλευση 

των µετόχων.  

β) Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ενηµερώνεται, παρακολουθώντας καθηµερινά την υλοποίηση των 

συµβάσεων αυτών και, 

γ) Ο εσωτερικός έλεγχος που συνεργάζεται και παρακολουθεί µε αµεσότητα την υλοποίησή τους, µε 

την εποπτεία µάλιστα και της Επιτροπής Ελέγχου, αποθαρρύνει και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να 

προκύψει και να αναπτυχθεί σχετικός κίνδυνος. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου παίζει πρωταρχικό ρόλο στην παρακολούθηση της υλοποίησης του 

Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και αποτελεί µια µονάδα ανεξάρτητη από τις λοιπές υπηρεσιακές µονάδες 

της Εταιρίας, η οποία υπάγεται διοικητικά και αναφέρεται απευθείας στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Υπάγεται 

λειτουργικά και ελέγχεται από την Επιτροπή Ελέγχου.  

Τα καθήκοντα της Υπηρεσίας ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρίας. Το σύνολο των 

καταγραµµένων ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών, καλύπτουν όλο το φάσµα των καθηµερινών 

λειτουργιών της Εταιρίας και διενεργούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 3016/2002 και 

των Αποφάσεων 5/204/2000 και 1/462/2008 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτές έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  
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Στο τµήµα εσωτερικού ελέγχου, κατά τη χρήση 2011, απασχολήθηκε µε πλήρη απασχόληση ο Εσωτερικός 

Ελεγκτής κ. Αντώνιος Τουρνατζής ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου, 

η οποία επίσης παρακολουθεί και το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων. 

 
3) Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παρ. 1 στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ) της 

Οδηγίας 2004/25/ΕΚ και του Συµβουλίου της 21
ης

 Απριλίου 2004, σχετικά µε τις δηµόσιες προσφορές 

εξαγοράς, εφόσον η Εταιρία υπάγεται στην εν λόγω Οδηγία. 

 

∆εν συνέτρεξαν περιπτώσεις εξαγοράς ή δηµόσιας εξαγοράς κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011. 

 
4) Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και τις 

βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωµάτων των µετόχων και του τρόπου άσκησής 

τους. 

 
Ο Νόµος περί ανωνύµων εταιριών προβλέπει σηµαντικά δικαιώµατα για τους µετόχους µειοψηφίας. 

Σύµφωνα µε το Νόµο 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι µέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 

1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων, καθώς και να προσθέσουν θέµατα στην ηµερήσια διάταξη. Για τη λήψη ορισµένων σηµαντικών 

αποφάσεων, όπως τροποποίηση ορισµένων άρθρων του καταστατικού, απαιτείται αυξηµένη απαρτία και 

πλειοψηφία.  

 
Με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο Νόµο 2190/1920,  µε το νέο Νόµο 3884/2010 ως προς τις 

εισηγµένες εταιρίες, εξασφαλίζεται πριν από τη Γενική Συνέλευση, έγκαιρα, η πληροφόρηση και ενηµέρωση 

των µετόχων ως προς τα δικαιώµατά τους, καθώς και ως προς τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3884/2010, η Εταιρία αναρτά στην ιστοσελίδα της είκοσι (20), 

τουλάχιστον, ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά µε: 

 

• Την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

• Τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 

εισαγωγής θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσµιών 

εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά µπορούν να ασκηθούν. 

• Τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα 

χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου. 

• Την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων των 

αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων. 

• Τον προτεινόµενο κατάλογο υποψήφιων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα βιογραφικά τους 

(εφόσον υπάρχει θέµα εκλογής µελών), και 

• Το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία της σύγκλησης. 
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Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, συµπεριλαµβανοµένων και των αποτελεσµάτων της 

ψηφοφορίας για κάθε απόφασή της, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας εντός πέντε (5) ηµερών από 

τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 
Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και οι Πρόεδροι 

των επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και ο εσωτερικός ελεγκτής και ο τακτικός παρίστανται 

στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, προκειµένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενηµέρωση επί θεµάτων 

της αρµοδιότητάς τους που τίθενται προς συζήτηση και να απαντούν σε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις που 

ζητούν οι µέτοχοι.  

 
Βασικές εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης 

 
α. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει 

για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που 

απουσιάζουν ή που διαφώνησαν. 

β. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµοδία και αποφασίζει για: 

1. Τροποποιήσεις του Καταστατικού και σαν τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις ή µειώσεις του µετοχικού 

κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής, όπως παρακάτω. 

2. Εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας. 

4. ∆ιάθεση των εσόδων κάθε χρόνου. 

5. Έκδοση δανείου µε Οµολογίες καθώς και µε Οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές. 

6. Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας. 

7. ∆ιορισµό εκκαθαριστών και 

8. Εκλογή Ελεγκτών. 

γ. Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις 

παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920 από το διοικητικό συµβούλιο, καθώς και αυξήσεις 

που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόµων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό 

συµβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 του άρθρου 13α και 13 του 

άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920, γ) ο διορισµός µε το καταστατικό του 

πρώτου διοικητικού συµβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του 

άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, συµβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή 

απωλεσάντων την ιδιότητα τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 

2190/1920 ανώνυµης εταιρίας από άλλη ανώνυµη εταιρία που κατέχει το 100% των µετοχών της και στ) η 

δυνατότητα διανοµής κερδών ή προαιρετικών αποθεµατικών µέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση µε 

απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής 

συνέλευσης. 

 
∆ικαιώµατα µετόχων και τρόποι άσκησής τους 
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Στη Γενική Συνέλευση της εταιρίας δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε µέτοχος που εµφανίζεται µε 

την ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας. Η άσκηση των εν 

λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση ανάλογης 

διαδικασίας. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να 

αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. 

Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρίας, που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το ποσοστό 

του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα 

δικαιώµατα που προβλέπει ο κ.ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και το καταστατικό της 

εταιρίας. 

 
5) Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τυχόν άλλων διοικητικών, 

διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της Εταιρίας. 

 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.Ε.Χ. έχει την ευθύνη για την τήρηση των 

αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Σήµερα απαρτίζεται από 3 εκτελεστικά µέλη, τα οποία δύναται να 

απασχολούνται ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρία και 4 µη εκτελεστικά µέλη, τα οποία ασκούν 

αποκλειστικά τα καθήκοντα µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τρία από τα τέσσερα µη εκτελεστικά µέλη 

πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3693/2008 και έχουν οριστεί 

µέλη της Επιτροπής Ελέγχου. 

Τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι αρµόδια και επιφορτισµένα µε την ευθύνη εκτέλεσης 

των αποφάσεων του ∆.Σ. και τη διαρκή παρακολούθηση των εργασιών της Εταιρίας. Τα µη εκτελεστικά µέλη 

του ∆.Σ. έχουν επιφορτιστεί µε το καθήκον προώθησης του συνόλου των εργασιών της Εταιρίας. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδρίασε δεκαεπτά (17) φορές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από τους κάτωθι: 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Νικόλαος Κυριαζής, εκτελεστικό µέλος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μιχαήλ Χατζηδάκης, εκτελεστικό µέλος 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κωνσταντίνος Τζινιέρης, εκτελεστικό µέλος 

ΜΕΛΗ: Αναστασία ∆ηµητρακοπούλου, µη εκτελεστικό 

            Νικόλαος Καραγεωργίου, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

 Σωτήριος Χρυσάφης, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

            Zagoreos Alexander, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 

 
Στη συνέχεια παραθέτουµε σύντοµα βιογραφικά των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

 
Κυριαζής Νικόλαος – Πρόεδρος ∆.Σ.: Γεννήθηκε το 1952 στην Αθήνα και είναι οικονοµολόγος πτυχιούχος 

και διδάκτωρ της Σχολής Οικονοµικών και Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Βόννης. 

Είναι Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο. ∆ιετέλεσε Πρόεδρος 



 
                   
 

14 
 

στην ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ ∆.Α.Ε.Ε.Χ., Αντιπρόεδρος στην ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.Ε.Χ. και 

επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστηµίου Harvard και Trier. 

 
Χατζηδάκης Μιχαήλ – Αντιπρόεδρος ∆.Σ.: Γεννήθηκε το 1950 στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι πτυχιούχος της 

Σχολής Νοµικών και Οικονοµικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Είναι 

συνταξιούχος δικηγόρος και έχει διατελέσει νοµικός σύµβουλος στο Ι.Κ.Α. και Αντιπρόεδρος στην ALPHA 

TRUST ΩΡΙΩΝ ∆.Α.Ε.Ε.Χ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.Ε.Χ. 

 
Τζινιέρης Κωνσταντίνος – ∆ιευθύνων Σύµβουλος: Γεννήθηκε το 1944 στα Λαγκάδια Αρκαδίας. Είναι 

πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιά, Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Είναι 

συνταξιούχος. Ασχολήθηκε µε την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και διετέλεσε, µεταξύ άλλων, 

Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εµπορίου, Πρόεδρος της Λιπασµατοβιοµηχανίας Α.Ε.Β.Α.Λ., 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε., ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ ∆.Α.Ε.Ε.Χ. και Πρόεδρος της ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.Ε.Χ. 

∆ηµητρακοπούλου Αναστασία – Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.: Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Είναι 

πτυχιούχος µοριακής και κυτταρικής Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Kingston του Λονδίνου, MSc in Industrial 

and Administrative Sciences Πανεπιστηµίου City του Λονδίνου. Από το 1993 έως το 1998 εργαζόταν στην 

εταιρεία Vodafone και έχει διατελέσει µέλος του ∆.Σ. της ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ ∆.Α.Ε.Ε.Χ. Το 2003 

αποφοίτησε από την Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών και έκτοτε εργάζεται ως ζωγράφος.  

Καραγεωργίου Νικόλαος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.: Γεννήθηκε το 1946 στη 

Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιά. Ανέπτυξε µακρόχρονη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στον τοµέα συσκευασίας και εµπορίας ρυζιού και οσπρίων µε το 

διακριτικό τίτλο 3αλφα και παράλληλα έντονη ενασχόληση σε διάφορους συλλογικούς φορείς του χώρου µε 

καθήκοντα Προέδρου στον ΕΣΒΕΠ και Αντιπροέδρου στο ΣΒΑΠ και ΣΕΕΤΕ. 

 
Χρυσάφης Σωτήριος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.: Γεννήθηκε στο 1947 στην Αθήνα. Είναι 

πτυχιούχος Μαθηµατικός του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου και του τµήµατος ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι συνταξιούχος ΟΤΕ και έχει αναπτύξει έντονη 

δραστηριότητα στον επενδυτικό τοµέα, µεταξύ άλλων, στο ΤΑΠ ΟΤΕ, ΠΕΤ-ΟΤΕ κ.λ.π., Πρόεδρος στο 

Επικουρικό Ταµείο (ΤΕΑ∆ΞΕ), µέλος στην Κ.∆. του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος κ.λ.π. Έχει 

διατελέσει µέλος του ∆.Σ. της ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ ∆.Α.Ε.Ε.Χ. 

 
Zagoreos Alexander – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.: Γεννήθηκε το 1937 στη Ν. Υόρκη ΗΠΑ. 

Έχει λάβει MBA και Masters of International Affairs από το Columbia University. Στη διάρκεια της 

επαγγελµατικής του δραστηριότητας στο χώρο των επενδύσεων, έχει διατελέσει ∆ιευθύνων Σύµβουλος σε 

µεγάλο αριθµό επενδυτικών κεφαλαίων, µεταξύ των οποίων στη Lazard Asset Management, στην J.P. 

Morgan Fleming, ενώ έχει διατελέσει και Αντιπρόεδρος στη Reynolds and Co. και στη Model, Ronald & Co. 
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Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και λήγει, ώστε στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση 

θα εκλεγεί νέο, µετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο έχει ήδη συστήσει επιτροπή στην 

οποία ανέθεσε, µεταξύ άλλων, την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς του και τη διατύπωση σχετικής 

εισήγησης. 

 
Επιτροπή Ελέγχου 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από ένα µη εκτελεστικό µέλος και από δύο ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη 

και έχει ως αποστολή α) την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, β) την 

παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος 

διαχείρισης κινδύνων καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του τµήµατος των εσωτερικών 

ελεγκτών της Εταιρίας, γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και δ) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεµάτων 

συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή ή του 

ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά, κυρίως, στην παροχή στην Εταιρία άλλων υπηρεσιών από το 

νόµιµο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 

Η Εταιρία συµµορφούµενη πλήρως µε τις επιταγές του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 εξέλεξε κατά την Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευσης της 20/2/2009 Επιτροπή Ελέγχου αποτελούµενη από τα παρακάτω µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

Νικόλαο Καραγεωργίου  

Αναστασία ∆ηµητρακοπούλου  

Σωτήριο Χρυσάφη  

Η Επιτροπή Ελέγχου, συνεδρίασε τέσσερις (4) φορές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011. 

 
Επιτροπή Επενδύσεων 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει «Επιτροπή Επενδύσεων», που αποτελείται από τρία ή περισσότερα µέλη. 

Η Επιτροπή Επενδύσεων, σύµφωνα µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει αποκλειστικά 

συµβουλευτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην, κατά το δυνατό, καλύτερη εκτίµηση των συνθηκών του 

επενδυτικού περιβάλλοντος. 

Η Επιτροπή Επενδύσεων, µέλος της οποίας είναι και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, ενηµερώνεται 

επίσης, µε σχετικό report σχετικά µε την έκθεση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας σε κίνδυνο και τη συσχέτιση 

απόδοσης και κινδύνου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνεται σχετικά µε τα θέµατα αυτά, στις τακτικές 

συνεδριάσεις του. 

Η Επιτροπή Επενδύσεων, έχει επίσης το ρόλο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ∆ιαχείρισης, ανά 

εξάµηνο τουλάχιστον, εισηγούµενη σχετικά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

Στον Εσωτερικό Κανονισµό της Εταιρίας, περιλαµβάνεται και Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής 

Επενδύσεων, η οποία συνεδριάζει µία φορά το µήνα, τουλάχιστον. 

 
Η Επιτροπή Επενδύσεων απαρτίζεται από τους κάτωθι: 

Νικόλαο Κυριαζή 
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Μιχαήλ Χατζηδάκη 

Κωνσταντίνο Τζινιέρη 

Επίσης, στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, παρίσταται ο κ. Αλέξανδρος Βάρλας, ο οποίος έχει οριστεί 

διαχειριστής του χαρτοφυλακίου από τη διαχειρίστρια εταιρία ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

Η Επιτροπή Επενδύσεων συνεδρίασε δώδεκα (12) φορές κατά τη διάρκεια της χρήσης 2011. 

 
Σηµαντικά γεγονότα  
 

1. Με την από 22.2.2011 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, 

αποφασίστηκε  η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.750.000,00, µε 

επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους 0,10 ευρώ ανά µετοχή, µε ανάλογη µείωση της ονοµαστικής 

αξίας της µετοχής και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 47.025.000,00 ευρώ, 

διαιρούµενο σε 27.500.000,00 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 1,71 η κάθε µία. 

2. Με την από 2.8.2011 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, 

αποφασίστηκαν: α) Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 1.375.000,00 

ευρώ, µε επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους 0,05 ευρώ ανά µετοχή, µε ανάλογη µείωση της 

ονοµαστικής αξίας της µετοχής, β) Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε διαγραφή 630.000 ιδίων 

µετοχών, ώστε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαµορφώθηκε σε 44.604.200,00 ευρώ, 

διαιρούµενο σε 26.870.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,66 ευρώ η κάθε µία και γ) Η αγορά ιδίων 

µετοχών µέχρι ποσοστού 10% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ανώτατο όριο τιµής 4,50 

ευρώ, κατώτατο όριο 0,01 ευρώ και διάρκεια 24 µήνες. 

3. Με την από 24.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αποφασίστηκε η 

µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 26.870.000,00 ευρώ, µε επιστροφή 

κεφαλαίου στους µετόχους 1,00 ευρώ ανά µετοχή, µε ισόποση µείωση της ονοµαστικής αξίας της 

µετοχής και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 17.734.200,00 ευρώ διαιρούµενο σε 

26.870.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εξήντα 0,66 ευρώ η κάθε µία. Μέρος της 

επιστροφής κεφαλαίου, 0,65 ευρώ ανά µετοχή, κατεβλήθη την 1/12/2011 και το υπολειπόµενο, 0,35 

ευρώ θα καταβληθεί σε εύθετο χρόνο, κατά τη χρήση 2012. 

4. Με την από 2.1.2012 Σύµβαση ∆ανεισµού µισθωτού, ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρίας κ. 

Αντώνιος Τουρνατζής αντικαταστάθηκε από την κα Ελένη Ρούτση. 

Συναλλαγές συνδεδεµένων προσώπων (∆.Λ.Π. 24) 

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

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

η εταιρία, αναφέρουµε τα κατωτέρω:  

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

∆ιοικητικού της Συµβουλίου έχει ανατεθεί, µε την 04.02.2008 “Σύµβαση ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου”, 

στην ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ από την οποία και ασκήθηκε κατά την περίοδο 01/01-31/12/2011 µε 
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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 22/2/2011, 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 υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η αµοιβή της ALPHA TRUST ορίζεται σε 

ποσοστό 1% ετησίως επί της ηµερήσιας τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α», 

όπως προκύπτει από την ηµερήσιο πίνακα επενδύσεων, προσαυξανόµενης κατά τις τυχόν 

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

αγορές χρεογράφων. Η συνολική ετήσια αµοιβή της «ALPHA TRUST» δεν δύναται να είναι 

µικρότερη από 750.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση που η επιτυγχανόµενη ετήσια απόδοση της 

«ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α» είναι µεγαλύτερη από το EURIBOR δωδεκαµήνου συν 2%, η «ALPHA TRUST» θα 

δικαιούται αµοιβή η οποία θα είναι ίση µε 20% επί της επιτευχθείσας απόδοσης που υπερβαίνει την 

βασική απόδοση. Επίσης, µε την ίδια σύµβαση, η ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ, παρέχει στην Εταιρία 

υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 3/378/14.4.2006 

απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µε αµοιβή η οποία ανέρχεται στο ποσό των 

850,00 ευρώ µηνιαίως. 

− 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 20.12.2005 «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, µε 

αµοιβή η οποία ανέρχεται σε 7.340,00 ευρώ µηνιαίως. Η διάρκεια της σύµβασης αυτής, η οποία 

εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22/02/2011 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 Εταιρία έχει  συνάψει σύµβαση δανεισµού ενός µισθωτού από την ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ, τον 

οποίο απασχολεί ως εσωτερικό ελεγκτή.  

 
Επισήµανση 

 

− Μετά τη σηµαντική µείωση του Ενεργητικού της Εταιρίας, λόγω της επιστροφής κεφαλαίου 1,00 

ευρώ ανά µετοχή στους µετόχους (αποκοπή δικαιώµατος 23/11/2011) και µε σκοπό τον περιορισµό 

κατά το δυνατό των εξόδων λειτουργίας της Εταιρίας, οι ως άνω συµβάσεις τροποποιήθηκαν και 

επήλθαν µεταβολές ως εξής:  

− Η οριζόµενη στη «Σύµβαση ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου» αµοιβή της ALPHA TRUST ποσοστού 1% 

τροποποιείται και θα ανέρχεται από 1/12/2011 και στο εξής σε ποσοστό 2%, καταργούµενης όµως 
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της ελάχιστης αµοιβής της, ποσού 750.000,00 ευρώ ετησίως. Καταργείται επίσης η αµοιβή των 

850,00 ευρώ µηνιαίως για τις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων χαρτοφυλακίου, οι οποίες θα 

συνεχίσουν να προσφέρονται χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 

− Η οριζόµενη στη «Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών» αµοιβή της ALPHA TRUST 7.340,00 ευρώ 

µηνιαίως, τροποποιείται και θα ανέρχεται από 1/12/2011 και στο εξής σε 2.500,00 ευρώ µηνιαίως. 

− Με την από 2/1/2012 νέα Σύµβαση ∆ανεισµού Μισθωτού, αντικαταστάθηκε ο Εσωτερικός Ελεγκτής 

της Εταιρίας µε νέο, µε αποτέλεσµα τη µείωση της σχετικής δαπάνης της Εταιρίας κατά περίπου 

40,00%. 

Οι κατά τα ανωτέρω τροποποιηθείσες συµβάσεις θα υποβληθούν για έγκριση και ανανέωση στην 

προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. 

− Εκµισθωτής της έδρας της εταιρείας, στα γραφεία επί της οδού Τατοΐου 21, Κηφισιά, είναι η εταιρία 

ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΕ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ. Το µίσθωµα ανέρχεται σε 1.073,40 ευρώ µηνιαίως. 

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

τις αµοιβές του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 

− Τα µέλη του ∆.Σ. δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων εταιριών σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή. Επιπλέον ουδεµία επιχειρηµατική 

σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή υφίσταται µεταξύ της εταιρίας και των εταιριών στο 

κεφάλαιο και τη διοίκηση των οποίων συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ. ή και οι κύριοι µέτοχοι της 

εταιρίας, που δεν προκύπτουν από το πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας τους. 

 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο 01/01/2011-31/12/2011 έχουν ως κάτωθι: 

 
Εµφάνιση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

01/01-31 /12/2011 01/01-31 /12/2010 

 

Κόστος 
∆ιαχείρισης 

Χαρτοφυλακίου 

∆ιοικητικά 
έξοδα 

Κόστος 
∆ιαχείρισης 

Χαρτοφυλακίου 

∆ιοικητικά 
Έξοδα 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ  
Αµοιβή για διαχείριση χαρτοφυλακίου 873.187,14 0,00 911.250,00 0,00 
ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ  
Αµοιβή για δανεισµό υπαλλήλου 

 
0,00 60.752,16 

 
0,00 62.110,80 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ  
Αµοιβή για λογιστικές υπηρεσίες 

 
0,00 102.385,20 

 
0,00 107.017,20 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ 
Αµοιβή για διαχείριση κινδύνου 

 
0,00 11.500,50 

 
0,00 12.393,00 

ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΕ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Αµοιβή για ενοίκια 

 
0,00 13.340,04 

 
0,00 12.790,54 

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου  0,00 88.000,00 0,00 120.000,00 

Αµοιβές ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 0,00 93.438,15 0,00 106.626,84 

 873.187,14 369.416,05 911.250,00 420.938,38 

Εµφάνιση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 
 

31 /12/2011 31 /12/2010 

 Υποχρεώσεις 
Μακροπρ. 

Υποχρεώσεις/ Υποχρεώσεις 
Μακροπρ. 

Υποχρεώσεις/ 
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απαιτήσεις  απαιτήσεις  

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

ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΕ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 0,00 

 
-2.040,00 0,00 

 
-2.040,00 

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

Πρόβλεψη αποζηµίωσης ∆/ντος Συµβούλου 0,00 0,00 0,00 18.438,00 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 22/2/2011 ενέκρινε να δοθούν για τη χρήση 2011 αµοιβές  

∆ιοικητικού Συµβουλίου συνολικού ποσού ευρώ 96.000,00 και για τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο επιπλέον 

7.250,00 µηνιαίως.  

Στις αµοιβές του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου περιλαµβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές για την περίοδο 

1/01/2011-28/02/2011 (συνταξιοδότηση την 28/02/2011).  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28/11/2011 αποφάσισε να µην καταβάλλονται αµοιβές ∆.Σ. 

από 1/12/2011 και εξής. 

Η αµοιβή του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου για το µήνα ∆εκέµβριο δεν καταβλήθηκε.  

Κατά τη χρήση του 2011 δεν υπήρξαν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρίας και των 

συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη 

χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρίας. 

 
Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 
∆εν υπάρχουν γεγονότα, µετά το κλείσιµο των Οικονοµικών Καταστάσεων, που θα µπορούσαν να 

επηρεάσουν τις οικονοµικές καταστάσεις ή την πορεία της Εταιρίας.  

 
Προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη 
 
Εκτιµούµε ότι, οι διακυµάνσεις και κατ’ επέκταση η αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων θα εξακολουθήσει να 

αποτελεί βασικό παράγοντα διαµόρφωσης της επενδυτικής στρατηγικής, κατά το τρέχον έτος, καθώς η 

ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας θα δοκιµάζεται από τους µέτριους ρυθµούς ανάπτυξης του ΑΕΠ στις 

ΗΠΑ (2% η τελευταία πρόβλεψη) και τους αναιµικούς στην Ευρωζώνη (0,5% µε καθοδική τάση) εν µέσω 

γεωπολιτικών κινδύνων, που ήδη έκαναν την εµφάνισή τους µε την κλιµάκωση της κρίσης στο Ιράν. 

Αντλούµε όµως αισιοδοξία από την δεδηλωµένη αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να αποτρέψουν την ύφεση της 

οικονοµίας τους σε µια χρονιά εκλογών και την πιο ξεκάθαρη συναντίληψη των ευρωπαίων ηγετών για τα 

µέτρα που µπορούν να λάβουν, παράλληλα µε την περαιτέρω µείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ. Η αισιοδοξία 

µας ενισχύεται από τους ικανοποιητικούς ρυθµούς ανάπτυξης στις αναδυόµενες οικονοµίες, που έχουν 

παραγωγική βάση µε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, αλλά και στις διεθνείς επιχειρήσεις, σε κλάδους µε 

ιδιαίτερη ανάπτυξη (όπως τα τρόφιµα, η τεχνολογία, τα φάρµακα και οι ενεργειακές υποδοµές). Παράλληλα, 

διαπιστώνουµε ότι οι µαζικές ρευστοποιήσεις στο Χ.Α. (ανεξαρτήτως προοπτικών ή κλάδου) έχουν αφήσει 

υγιείς και εξωστρεφείς επιχειρήσεις σε ελκυστικές αποτιµήσεις. 

 
Ενηµέρωση επενδυτικού κοινού 
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Οι οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2011 και έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Παρουσίασης. Εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την 28η Μαρτίου 2012 και έχουν 

δηµοσιοποιηθεί µαζί µε την παρούσα Έκθεση ∆ιαχείρισης µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 

διεύθυνση http://www.andromeda.eu/el.html. 

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

στην Εταιρία, συντάσσεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στο τέλος κάθε τριµήνου, το κείµενο 

«Επενδυτική Ενηµέρωση». 

 
Επίσης, 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 ιστοσελίδα της Εταιρίας επίσης καθηµερινά καταχωρούµε την εσωτερική αξία της µετοχής και κάθε νέο 

που αφορά στην Εταιρία. 

 
-  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

(άρθρ. 43
α
 παρ. 3γ Ν. 2190/1920) 

 

∆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, 
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� 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), 

� 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 δεδοµένη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, εκτιµάται το 

ποσοστό της συνολικής αξίας που δύναται να ρευστοποιηθεί ανά ηµέρα καθώς και το απαιτούµενο χρονικό 

διάστηµα για την πλήρη ρευστοποίηση των επενδυτικών θέσεων του χαρτοφυλακίου, βάσει της 

εµπορευσιµότητας αυτών (πηγή Bloomberg). 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. 

 
-  ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της παραγρ. 8 του άρθρ. 4 του Ν. 3556/2007 (πληροφορίες της παράγρ. 

7 του άρθρ. 4 του Ν. 3556/2007) 

 
Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα ζητήµατα της παραγράφου 7 του άρθρου 4 

του Ν. 3556/2007.  

 
Ι. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Το µετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται σε δέκα επτά εκατοµµύρια επτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες 

διακόσια (17.734.200,00) ευρώ διαιρούµενο σε είκοσι έξι εκατοµµύρια οκτακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες 

(26.870.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εξήντα έξι λεπτών (0,66) η κάθε µία. Οι µετοχές 

της Εταιρίας στο σύνολό τους είναι ονοµαστικές, εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Τα δικαιώµατα των µετόχων της Εταιρίας, που πηγάζουν από τη µετοχή της, είναι ανάλογα µε το ποσοστό 

του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβληµένη αξία των µετοχών. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα 

δικαιώµατα που προβλέπει ο νόµος και το καταστατικό της, και ειδικότερα: 

α. Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας. 

Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών, µετ’ αφαίρεση µόνον του τακτικού αποθεµατικού, διανέµεται από τα 

κέρδη κάθε χρήσης στους µετόχους ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος 

αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος, κατά την ηµεροµηνία 

προσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος. Το µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται στο µέτοχο εντός των 

νοµίµων προθεσµιών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται µέσω του Τύπου. Το δικαίωµα 

είσπραξης του µερίσµατος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο ∆ηµόσιο µετά την 

παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή του η Γενική Συνέλευση. 

β. Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση, ή αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που 

αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. 
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γ. Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, µε µετρητά και της 

ανάληψης νέων µετοχών. 

δ. Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών 

και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας. 

ε. Το δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιµέρους δικαιώµατα: 

Νοµιµοποίησης, παρουσίας, συµµετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικού και ψήφου. 

στ. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της 

εκκαθάρισης (σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Καταστατικού της). Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρίας 

περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 

 
ΙΙ. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας. 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού 

της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους, δεδοµένου µάλιστα ότι πρόκειται για άυλες µετοχές εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 
ΙΙΙ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9-11 του ν. 

3556/2007. 

Υπάρχουν µέτοχοι που κατέχουν άµεσα, ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθµού των µετοχών 

της Εταιρίας: 

REGINA COMPANY INC  16,983% 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε.  10,197% 

∆ΟΜΕΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΚΕΜ) 7,689% 

ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  6,937% 

ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 5,753% 
 

Υπάρχουν µέτοχοι που κατέχουν έµµεσα, ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθµού των 

µετοχών της Εταιρίας: 

ALPHA TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ. ποσοστό 8,192%, από το οποίο ποσοστό 6,937% κατέχει άµεσα ο µέτοχος 

αµοιβαίο κεφάλαιο ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. 

ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. ποσοστό 6,134%, από το οποίο ποσοστό 5,999% µέσω των υπό διαχείριση 

κεφαλαίων πελατών της, των οποίων ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου. 

   
IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 

 
 
V. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν από 

τις µετοχές της. 
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VI. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας. 

∆εν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 

περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν 

από τις µετοχές της. 

 
VII. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού. 

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του, δεν διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

 
VIII. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών. 

Α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει αρµοδιότητα ούτε για έκδοση νέων µετοχών, ούτε για αγορά ιδίων 

µετοχών. 

Β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 

εταιρίες µπορούν, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους, η οποία ορίζει τον σκοπό, τους 

όρους και τις προϋποθέσεις, να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι ποσοστού 

10% του συνόλου των µετοχών τους. 

 
IX. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 

ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 

έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 
Χ. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας. 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, οι οποίες να προβλέπουν 

την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµό 

της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.  

 
Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2012 

 

 

 

Νικόλαος Κυριαζής 

Πρόεδρος ∆.Σ. 
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ΙΙΙ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της  Ανώνυµης Εταιρείας «ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» 

 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», που αποτελούνται την κατάσταση οικονοµικής 

θέσης της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 2011, τις καταστάσεις  συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών 

αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 

ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 

έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον 

έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 

καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων 

κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 

κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 

εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 

των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν 

από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική της 

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

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

 

Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 

 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, 

η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 

2190/1920. 

β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα 

άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 
 
 
 

       Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 

 

 

 
 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές  α.ε.ο.ε 
   Μέλος της Crowe Horwath International                                       Ιωάννης Θ. Φιλίππου 
      Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
                Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125                                                               Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 17201 
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IV. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  

(ποσά σε ευρώ)     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 Αρ. 
Σηµείωσης 

01.01.2011-
31.12.2011 

 01.01.2010-
31.12.2010 

     

Ακαθάριστα έσοδα (κέρδη/ζηµιές) διαχείρισης χαρτοφυλακίου 5.5.1 -11.941.008,05  -1.188.321,21 

Μείον: Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου 5.5.3 1.254.065,72  1.253.942,30 

Μικτά κέρδη/(ζηµιές)  -13.195.073,77  -2.442.263,51 

Άλλα έσοδα-έξοδα 5.5.2 -97.222,42  -11.633,65 

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 5.5.3 491.989,77  581.652,32 

Κέρδος/(Ζηµιά) προ φόρων  -13.784.285,96  -3.035.549,48 

Φόρος εισοδήµατος (Ν.3522/06) 5.5.4 -88.724,28  -104.508,09 

Κέρδη/(Ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (Α)  -13.873.010,24  -3.140.057,57 

Λοιπά συνολικά έσοδα  0,00  0,00 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β)  -13.873.010,24  -3.140.057,57 
Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 5.5.5 -0,5160  -0,1154 
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2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/2011  

 

(ποσά σε ευρώ) 
 Αρ. 
Σηµείωσης 31/12/2011 

 
31/12/2010 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

     

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού     

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5.5.6 0,18  0,18 

Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 5.5.7 3.174,06  3.644,11 

Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων (α)  3.174,24  3.644,29 

     

Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού     

Απαιτήσεις από χρηµατιστές 5.5.8 252.878,66  0,00 

Άλλες απαιτήσεις 5.5.9 157.382,54  246.249,74 

Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων 

5.5.10 9.484.087,56  47.012.914,53 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.5.11 3.575.336,88  1.907.516,22 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (β)  13.469.685,64  49.166.680,49 

       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)  13.472.859,88  49.170.324,78 

     

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

     

Ίδια κεφάλαια      

Μετοχικό κεφάλαιο (26.870.000 µετοχές των 0,66 €) 5.5.12 17.734.200,00  49.775.000,00 

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο  5.5.13 127.891,64  127.891,64 

Λοιπά αποθεµατικά 5.5.14 2.586.211,41  2.586.211,41 

Αποτελέσµατα εις νέο  -17.013.067,81  -3.140.057,57 

Αποτέλεσµα Ιδίων Μετοχών  5.5.15 235.734,56  -190.115,76 

Ίδιες Μετοχές (τεµ. 39.264)  -0,01  -600.537,24 

Ίδια κεφάλαια (α)  3.670.969,79  48.558.392,48 

     

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Οφειλές σε χρηµατιστές 5.5.8 26,73  146.320,65 

Οφειλές από φόρους 5.5.16 38.882,50  78.324,17 

Μερίσµατα πληρωτέα  95.940,96  130.895,33 

Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις 5.5.17 9.667.039,90  256.392,15 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (γ)  9.801.890,09  611.932,30 

       

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (γ)  13.472.859,88  49.170.324,78 

 

 

 

 

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

(ποσά σε ευρώ) 
 
 

  Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
από 

έκδοση 
µετ. υπέρ 
το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
µετοχές 

Αποτέλεσµα 
Ιδίων 

Μετοχών 

Αποτελέσµατα 
εις Νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα την 
01/01/2010 

51.150.000,00 127.891,64 2.436.806,06 -139.275,50 -190.115,76 2.987.856,07 56.373.162,51 

Μείωση µετοχικού 
κεφαλαίου 

-1.375.000,00           -1.375.000,00 

Αγορά Ιδίων 
Μετοχών 

      -461.261,74     -461.261,74 

Από διανοµή 
κερδών χρήσεως 
2009 

    149.405,35     -149.405,35 0,00 

∆ιανοµή 
µερίσµατος 

          -2.838.450,72 -2.838.450,72 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους 
περιόδου 01/01 -
31/12/2010 

          -3.140.057,57 -3.140.057,57 

Υπόλοιπα την 
31/12/2010 

49.775.000,00 127.891,64 2.586.211,41 -600.537,24 -190.115,76 -3.140.057,57 48.558.392,48 

        

        

  Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

∆ιαφορά 
από 

έκδοση 
µετ. υπέρ 
το άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
µετοχές 

Αποτέλεσµα 
Ιδίων 

Μετοχών 

Αποτελέσµατα 
εις Νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα την 
01/01/2011 

49.775.000,00 127.891,64 2.586.211,41 -600.537,24 -190.115,76 -3.140.057,57 48.558.392,48 

Μείωση µετοχικού 
κεφαλαίου µε 
επιστροφή 
κεφαλαίου στους 
µετόχους 

-32.040.800,00           -32.040.800,00 

Αγορές/ 
(πωλήσεις-
διαγραφές) Ιδίων 
Μετοχών 

      600.537,23 425.850,32   1.026.387,55 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά έσοδα 
µετά από φόρους 
περιόδου 01/01-
31/12/2011 

          -13.873.010,24 -13.873.010,24 

Υπόλοιπα την 
31/12/2011 

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

 

 

 

 

 

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

(ποσά σε ευρώ) 
 01/01-

31/12/2011 
 01/01-

31/12/2010 

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από απαιτήσεις - Μείωση επενδύσεων 25.327.055,09  8.173.164,80 

Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους κ.λ.π. -1.984.678,31  -1.731.130,15 

Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων -128.165,95  -199.948,94 

Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 23.214.210,83  6.242.085,71 

Επενδυτικές δραστηριότητες    

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

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου -22.537.823,35  -1.375.000,00 

Αγορές/Πωλήσεις/∆ιαγραφές Ιδίων µετοχών 600.537,23  -461.261,74 

Αποτέλεσµα αγοραπωλησίας Ιδίων µετοχών 425.850,32  0,00 

Μερίσµατα πληρωθέντα -34.954,37  -2.816.566,53 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ) -21.546.390,17  -4.652.828,27 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
περιόδου 

1.667.820,66  1.589.257,44 

Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης περιόδου 1.907.516,22  318.258,78 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5.1            Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 

5.1.1 Στοιχεία Εταιρείας 

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

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

της εταιρίας. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εταιρία «ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».      

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

καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας µπορεί να παρατείνεται µε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, 

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

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

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

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

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κεφαλαιαγοράς. 

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

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

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

Αθηνών από την 19/12/2001. 

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

παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

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

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

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 20/2/2009, αριθµεί επτά µέλη και έχει ως εξής:  
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α) Νικόλαος Κυριαζής, Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος 

β) Μιχαήλ Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος 

γ) Κωνσταντίνος Τζινιέρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος-Εκτελεστικό Μέλος 

δ) Αναστασία ∆ηµητρακοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ε) Νικόλαος Καραγεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

στ) Σωτήριος Χρυσάφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ζ) Alexander Zagoreos, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

5.1.2 Έγκριση και ∆ιαθεσιµότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων 

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

περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2011 και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο κείµενο. 

Εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την 28 Μαρτίου 2012 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την 

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

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

5.1.3 Συγκριτική πληροφόρηση 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2011 περιλαµβάνουν την 

ακόλουθη συγκριτική πληροφόρηση: 

Για την κατάσταση συνολικών εσόδων, η περίοδος 01.01.2010 - 31.12.2010 

Για την κατάσταση οικονοµικής θέσης, η 31.12.2010 

Για την κατάσταση ταµειακών ροών, η περίοδος 01.01.2010 - 31.12.2010 

Για την κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, η περίοδος 01.01.2010 - 31.12.2010 

 

5.2 Πλαίσιο κατάρτισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2011 

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

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

αποτελεσµάτων και χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συµπεριλαµβανοµένων των 

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

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

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

Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας 

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

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

εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από την Εταιρεία. Οι σηµαντικότερες από 
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τις παραδοχές που γίνονται βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και 

αναφέρονται στις σηµειώσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων, όποτε απαιτείται.  

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

οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2010 προσαρµοσµένων µε τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα 

∆.Π.Χ.Α. 

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

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

νόµισµα της Εταιρείας και νόµισµα της χώρας έδρας της. 

5.2.1 Αλλαγές σε λογιστικές αρχές- 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 µετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2011. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της 

Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών 

παρατίθεται παρακάτω: 

H Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες κατά την 1
η 

Ιανουαρίου 2011: 

- ∆ιερµηνεία 19 ∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης 

Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις 

επαναδιαπραγµάτευσης των όρων µιας υποχρέωσης µεταξύ εταιρίας και πιστωτή όπου ο πιστωτής 

αποδέχεται µετοχές της εταιρίας ή άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρίας προκειµένου για τον µερικό ή 

ολικό διακανονισµό της υποχρέωσης. Με την διερµηνεία αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα 

στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το τίµηµα που πληρώνεται βάσει του ∆ΛΠ 39, παράγραφος 41 και 

συνεπώς η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που 

εκδίδονται αντιµετωπίζονται ως το πληρωτέο τίµηµα προκειµένου για την εξάλειψη της χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης. Η διερµηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

- ∆ιερµηνεία 14 Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών 

(τροποποίηση) 

Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρίες να αναγνωρίσουν ορισµένες εθελοντικές 

προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει 

αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η διερµηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
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- Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων 

Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισµένου ποσού 

σε ξένο νόµισµα, τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από το υφιστάµενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει 

της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώµατα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους µετόχους µιας 

εταιρίας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους της εταιρίας, για ένα καθορισµένο ποσό 

σε ξένο νόµισµα, θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόµισµα 

στο οποίο έχει οριστεί η τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος. Η διερµηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

- Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

Η αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να προσδιοριστεί εάν το 

δηµόσιο και εταιρίες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δηµόσιο µπορούν να θεωρηθούν ως ένας 

και µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι' αυτόν τον προσδιορισµό, η εταιρία θα πρέπει να αναλογιστεί το 

βαθµό στον οποίο υπάρχει οικονοµική αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των εταιρειών. Η τροποποίηση έχει 

αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η διερµηνεία αυτή δεν είχε επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

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

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

υιοθέτηση αυτών δεν είχε σηµαντικές επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

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

εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο 

 

- ∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ (Τροποποίηση) 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Με την 

τροποποίηση επιτρέπεται στους υιοθετούντες για πρώτη φορά να χρησιµοποιούν τις ίδιες µεταβατικές 

διατάξεις τις οποίες επιτρέπεται να χρησιµοποιούν όσοι καταρτίζουν ήδη οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα 

µε τα ∆ΠΧΑ που περιλαµβάνονται στις Γνωστοποιήσεις - Μεταβιβάσεις Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών 

Στοιχείων (τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7). 

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

ταξινόµηση και επιµέτρηση 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η Φάση 1 

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

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η 

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

εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις. 
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- ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις ως µέρος της συνολικής επισκόπησης των 

δραστηριοτήτων εκτός ισολογισµού (Τροποποίηση) 

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

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

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

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

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

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

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

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

λογιστικών προτύπων. Η εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η αναθεώρηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές 

της καταστάσεις. 

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

(Τροποποίηση) 

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

τροποποίηση αυτή αφορά στον προσδιορισµό αναβαλλόµενης φορολογίας επί των επενδυτικών ακινήτων 

που επιµετρούνται σε εύλογη αξία και, επίσης, ενσωµατώνει τη ∆ιερµηνεία 21 - «Φόροι Εισοδήµατος - 

Ανάκτηση αναπροσαρµοσµένων µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων» στο ∆ΛΠ 12 προκειµένου για 

µη αποσβέσιµα περιουσιακά στοιχεία όπου χρησιµοποιείται το µοντέλο αναπροσαρµογής βάσει ∆ΛΠ 16. Ο 

σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να συµπεριλάβει α) την αναιρέσιµη υπόθεση ότι η βάση υπολογισµού 

του αναβαλλόµενου φόρου επί των επενδυτικών ακινήτων, τα οποία επιµετρούνται χρησιµοποιώντας το 

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

αξίας µέσω της πώλησής τους και β) την απαίτηση ότι η βάση υπολογισµού του αναβαλλοµένου φόρου επί 

των µη αποσβέσιµων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιµετρούνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο 

αναπροσαρµογής βάσει του ∆ΛΠ 16, θα πρέπει να είναι πάντα η ανάκτηση της λογιστικής αξίας µέσω της 

πώλησής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η αναθεώρηση αυτή 

δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

- ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) 

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

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

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

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

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

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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- ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δεν αναµένει ότι το πρότυπο αυτό θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

- ∆ΠΧΑ 11 Κοινές ∆ιευθετήσεις 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η εταιρεία δεν αναµένει ότι το πρότυπο αυτό θα έχει 

επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

- ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες εταιρίες 

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

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

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

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

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

αντικαθιστά τις απαιτήσεις που προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27, στο ∆ΛΠ 31 και το ∆ΛΠ 28. Η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η εταιρεία δεν αναµένει ότι το πρότυπο 

αυτό θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

- ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

- ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 

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

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

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

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

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

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

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

έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

- ∆ΛΠ 28 Συµµετοχές σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (τροποποίηση) 

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

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

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

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

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

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η εταιρεία δεν αναµένει ότι το 

πρότυπο αυτό θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 
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- ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους 

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

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

εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµένης της απαλοιφής του δικαιώµατος επιλογής για αναβαλλόµενη 

αναγνώριση των µεταβολών των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικού 

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

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

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

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

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

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

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

του κόστους προϋπηρεσίας ως αποτέλεσµα µεταβολών στο πρόγραµµα (στα αποτελέσµατα χρήσης) και 

απαιτεί οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία να αναγνωρίζονται µόνο όταν η προσφορά γίνεται νοµικά 

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

έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η εταιρεία δεν αναµένει ότι το πρότυπο αυτό θα έχει επίδραση 

στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

5.2.2 Σηµαντικές λογιστικές αποφάσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις 

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

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

αποτελεσµάτων και των ταµειακών της ροών. 

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

καθώς δεν υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι που να επιβάλλουν τέτοιες µεταβολές. 

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

 

5.3 Σύνοψη λογιστικών πολιτικών 

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

καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

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

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

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

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

εκτµηθεί. 
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5.3.1 Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

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

επενδύσεις και οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

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

που αφορά τις Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. 

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

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

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

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

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

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

39. 

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

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

Κατάστασης. 

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

απόφαση 3/378/14.4.06 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

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

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

την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία. 

Οι δεσµεύσεις επί των βραχυπροθέσµων επενδύσεων αναφέρονται χωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις 

και αναλύονται στο προσάρτηµα. 

5.3.2 Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα  

Οι συναλλαγές που διενεργούνται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία 

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

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

εκφρασµένα σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την 

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

λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

5.3.3 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

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

µειωµένες κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. 
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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. 

5.3.4 Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 

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

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

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

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

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

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

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

5.3.5 Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 

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

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

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

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. 
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5.3.6 Μετοχικό Κεφάλαιο 

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

µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 

Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά 

την αρχική έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά 

µετοχή καταχωρείται στο λογαριασµό «Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια. 

5.3.7 Ίδιες µετοχές 

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

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

δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος η ζηµία στα αποτελέσµατα. 

5.3.8 Μερίσµατα 

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

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

5.3.9 Προβλέψεις 

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

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

υποχρέωσης. 

5.3.10 Υποχρεώσεις 

Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρίας εµφανίζονται 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. 

5.3.11 Φόροι 

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

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

λογιστικής και φορολογικής βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας του καθεστώτος 

φορολόγησης των εταιρειών του κλάδου. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται και καταβάλλεται ανά 
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εξάµηνο. Η Εταιρία φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν. 

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

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

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

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

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

5.3.12 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα 

Οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και 

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

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

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

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

αποκοπής τους. 

Τα αποτελέσµατα από αγοραπωλησίες χρεογράφων αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων και περιλαµβάνουν κέρδη ή ζηµίες από αγοραπωλησίες χρεογράφων (µετοχές, οµόλογα, 

αµοιβαία κεφάλαια, αποτελέσµατα από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα κ.λπ.) καθώς και τα 

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

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 

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

πιστωτικές) από συναλλαγές ή και αποτίµηση. 

Έξοδα 

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

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

συναλλαγών, αµοιβές τρίτων κλπ.) 

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

τρίτων, τηλεπικοινωνίες, κλπ.) 

γ) το φόρο εισοδήµατος του Ν. 3522/2006. 

5.3.13 Λειτουργικοί τοµείς 

Ένας λειτουργικός τοµέας είναι ένα συστατικό µέρος µιας οικονοµικής οντότητας:  

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

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

συστατικά µέρη της ίδιας οικονοµικής οντότητας)  
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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 και άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων σύµφωνα µε τις 

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

µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα.  

5.3.14 Συνδεδεµένα µέρη 

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

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

η εταιρία, αναφέρουµε τα κατωτέρω:  

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

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

TRUST ΑΕΠΕΥ από την οποία και ασκήθηκε κατά την τρέχουσα περίοδο 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 

22/02/11 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, αν δεν καταγγελθεί, ανανεώνεται αυτόµατα για 

ένα έτος κάθε φορά µε έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό 

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

χαρακτήρα για τα επενδυτικά θέµατα της Εταιρίας. Για τις παρεχόµενες αυτές υπηρεσίες η αµοιβή 

της ALPHA TRUST ορίζεται σε ποσοστό 1% ετησίως επί της ηµερήσιας τρέχουσας αξίας του 

χαρτοφυλακίου της «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α», όπως προκύπτει από την ηµερήσιο πίνακα επενδύσεων, 

προσαυξανόµενης κατά τις τυχόν υπάρχουσες κάθε είδους απαιτήσεις και µειούµενης κατά τις τυχόν 

υπάρχουσες υποχρεώσεις από αγορές χρεογράφων. Η συνολική ετήσια αµοιβή της «ALPHA 

TRUST» δεν δύναται να είναι µικρότερη από 750.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση που η επιταχυνόµενη 

ετήσια απόδοση της «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α» είναι µεγαλύτερη από το EURIBOR δωδεκαµήνου συν 2%, η 

«ALPHA TRUST» θα δικαιούται αµοιβή η οποία θα είναι ίση µε 20% επί της επιτευχθείσας 

απόδοσης που υπερβαίνει την βασική απόδοση. 

− Επίσης, µε την ίδια σύµβαση, η ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ, παρέχει στην Εταιρία υπηρεσίες 

διαχείρισης κινδύνων χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 3/378/14.4.2006 απόφαση του ∆.Σ. 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µε αµοιβή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 850,00 ευρώ µηνιαίως. 

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

οποίο απασχολεί ως εσωτερικό ελεγκτή. 

− 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 20.12.2005 «Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών», στην ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ και 
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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 22/02/11 

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. 

Επισήµανση 

− Μετά τη σηµαντική µείωση του Ενεργητικού της Εταιρίας, λόγω της επιστροφής κεφαλαίου 1,00 

ευρώ ανά µετοχή στους µετόχους (αποκοπή δικαιώµατος 23/11/2011) και µε σκοπό τον περιορισµό 

κατά το δυνατό των εξόδων λειτουργίας της Εταιρίας, οι ως άνω συµβάσεις τροποποιήθηκαν και 

επήλθαν µεταβολές ως εξής:  

− Η οριζόµενη στη «Σύµβαση ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου» αµοιβή της ALPHA TRUST ποσοστού 1% 

τροποποιείται και θα ανέρχεται από 1/12/2011 και στο εξής σε ποσοστό 2%, καταργούµενης όµως 

της ελάχιστης αµοιβής της, ποσού 750.000,00 ευρώ ετησίως. Καταργείται επίσης η αµοιβή των 

850,00 ευρώ µηνιαίως για τις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων χαρτοφυλακίου, οι οποίες θα 

συνεχίσουν να προσφέρονται χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 

− Η οριζόµενη στη «Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών» αµοιβή της ALPHA TRUST 7.340,00 ευρώ 

µηνιαίως, τροποποιείται και θα ανέρχεται από 1/12/2011 και στο εξής σε 2.500,00 ευρώ µηνιαίως. 

− Με την από 2/1/2012 νέα Σύµβαση ∆ανεισµού Μισθωτού, αντικαταστάθηκε ο Εσωτερικός Ελεγκτής 

της Εταιρίας µε νέο, µε αποτέλεσµα τη µείωση της σχετικής δαπάνης της Εταιρίας κατά περίπου 

40,00%. 

Οι κατά τα ανωτέρω τροποποιηθείσες συµβάσεις θα υποβληθούν για έγκριση και ανανέωση στην 

προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. 

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

ΕΤΑΙΡΙΑ για τα νέα γραφεία επί της οδού Τατοίου 21 , Κηφισιά. Θεωρείται συνδεδεµένο µέρος λόγω 

της σχέσης της µε την ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ. 

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

− Οι αµοιβές του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου έως την 28
η
 Φεβρουαρίου 2011 ήταν από µισθωτές 

υπηρεσίες ενώ από την 1
η
 Μαρτίου 2011 αυτές δίνονται ως εισόδηµα από κινητές αξίες. 

− Τα µέλη του ∆.Σ. δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων εταιριών σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή. Επιπλέον ουδεµία επιχειρηµατική 

σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή υφίσταται µεταξύ της εταιρίας και των εταιριών στο 

κεφάλαιο και τη διοίκηση των οποίων συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ. ή και οι κύριοι µέτοχοι της 

εταιρίας, οι οποίες δεν προκύπτουν από το πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας τους. 
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5.4 ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Α) Κίνδυνος αγοράς  

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

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

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

ίδιου εκδότη.  

Β) Κίνδυνος συναλλάγµατος 

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

χρεόγραφα, δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τα αποτελέσµατα τη Εταιρίας. 

Γ) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου προκύπτει από µεταβολές στις αγορές επιτοκίων. 

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

εξάρτηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων από τα επιτόκια της αγοράς. 

∆) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

όταν αυτές γίνουν απαιτητές, λόγω έλλειψης απαραίτητης ρευστότητας. 

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

ασήµαντες και η περιουσία της εταιρείας είναι άµεσα ρευστοποιήσιµη. 

Ε) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλοµένων να εκπληρώσουν τις 

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

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

συστήµατος εκκαθάρισης.   

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

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

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

ΣΤ) Κίνδυνος αγοράς – ανάλυση ευαισθησίας 

Η Εταιρία χρησιµοποιεί συστήµατα παρακολούθησης κινδύνων χαρτοφυλακίων, τα οποία ανταποκρίνονται 

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

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). 
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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 δ’ τρίµηνο του 2011 

αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

market risk µέση τιµή µέγιστη τιµή ελάχιστη τιµή 

ηµερήσια µεταβολή % χαρτοφυλακίου -0,202% 3,212% -3,826%

Value-at-Risk χαρτοφυλακίου -2,837% -6,363% -0,859%

∆ιακύµανση χαρτοφυλακίου 23,716% 52,990% 6,931%

Value-at-Risk ∆είκτη Αναφοράς -2,014% -2,105% -1,919%

∆ιακύµανση ∆είκτη Αναφοράς 16,883% 17,685% 15,527%

Ενεργός Κίνδυνος 23,045% 47,058% 11,618%

 

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

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

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

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

κινδύνου αγοράς του χαρτοφυλακίου. 

Εναλλακτικά, εκτιµάται ο συντελεστής ευαισθησίας του χαρτοφυλακίου στους κυριότερους παράγοντες 

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

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

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

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

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

παλινδρόµησης σε παρατηρήσεις ηµερήσιων µεταβολών για το χρονικό διάστηµα του δ’ τριµήνου 2011. 
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µετοχικός κίνδυνος συντελεστής βήτα συναλλαγµατικός κίνδυνος συντελεστής βήτα 

∆είκτης Αναφοράς 0,437 Ισοτιµία EURUSD 0,176 

Γ.∆.Χ.Α. 0,223 Ισοτιµία EURGBP 0,330 

MSCI Europe 0,092 Ισοτιµία EURCHF 0,065 

MSCI World 0,111 Ισοτιµία EURNOK -0,907 

 

Αναλύοντας τα παραπάνω µεγέθη, η ευαισθησία του χαρτοφυλακίου στις µεταβολές του Γ.∆.Χ.Α. είναι 0,437, 

δηλαδή σε αύξηση του Γ.∆.Χ.Α. κατά 10%, η αξία του χαρτοφυλακίου εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά 43,70%.  

 

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

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

την 31.12.2011 είναι η ακόλουθη: 

ID_ISIN Όνοµα Αξιογράφου Τύπος Αξιογράφου Αξία € Συµµετοχή %  Duration  Duration Αξία € 

XS0172122904 NBOG FUNDING LIMITED Bond 220.970,00 1,694%       0,118   26.184,29

XS0159153823 ALPHA GROUP JERSEY LTD Bond 923.210,00 7,077%       0,036   32.853,88

XS0346402463 OTE PLC Bond 310.215,00 2,378%       2,060   639.066,46

XS0441356986 TITAN GLOBAL FINANCE PLC Bond 308.000,00 2,361%       1,298   399.697,52

XS0443680052 EFG HELLAS PLC Bond 308.335,00 2,364%       0,693   213.596,61

GR0138002689 HELLENIC REPUBLIC Bond 342.000,00 2,622%       4,959   1.695.820,71

EU000A1G0BS6 EFSF TBILL Bond 699.930,00 5,366%       0,144   101.090,89

   3.112.660,00 23,861% *  3.108.310,36
 

* επί του συνόλου των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου, συµπεριλαµβανοµένων ταµειακών διαθεσίµων, προθεσµιακών 

καταθέσεων και αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων. 

 

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

κατανοµή του χαρτοφυλακίου ανά βαθµίδα πιστοληπτικής ικανότητας, η οποία λαµβάνεται µέσω του  

Bloomberg και προκύπτει από τη σύνθεση τριών βαθµίδων πιστοληπτικής ικανότητας, όπως αυτές 

αξιολογούνται από τους τρεις µεγαλύτερους Οίκους Αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (S&P, Moody’s, 

Fitch) λαµβάνοντας την πιο συντηρητική εκ των τριών. Η εικόνα του χαρτοφυλακίου την 31.12.2011 είναι η 

ακόλουθη: 

Βαθµίδα Πιστοληπτικής Ικανότητας Αξία Συµµετοχή % στο χαρτοφυλάκιο 

B+ 310.215,00 2,378% 

CC- 923.210,00 7,077% 

CC+ 342.000,00 2,622% 

CCC 308.335,00 2,364% 

C+ 220.970,00 1,694% 

NR 308.000,00 2,361% 

µη διαθέσιµο 699.930,00 5,366% 

  3.112.660,00 23,861% 
 

* επί του συνόλου των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου, συµπεριλαµβανοµένων ταµειακών διαθεσίµων, προθεσµιακών 

καταθέσεων και αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων. 
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Κίνδυνος Αντισυµβαλλοµένου (Counter-party Risk): για τη µέτρηση του συγκεκριµένου κινδύνου 

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

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

 

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

επενδυτικής θέσης ή µέρους του χαρτοφυλακίου. Σύµφωνα µε αυτό, για δεδοµένη σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου, εκτιµάται το ποσοστό που δύναται να ρευστοποιηθεί ανά ηµέρα καθώς και το απαιτούµενο 

χρονικό διάστηµα για την πλήρη ρευστοποίηση του χαρτοφυλακίου, βάσει της εµπορευσιµότητας των 

επιµέρους θέσεων αυτού (πηγή Bloomberg). Για σκοπούς συντηρητικής προσέγγισης, θεωρείται ότι δεν 

δύναται να ρευστοποιηθεί όγκος µετοχών που να υπερβαίνει το ένα τρίτο του µέσου όρου ηµερήσιων 

συναλλαγών του πρώτου τριµήνου. Λαµβάνοντας τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου την 31.12.2011, οι 

παραπάνω εκτιµήσεις διαµορφώνονται ως ακολούθως: 

∆υνατότητα πλήρους ρευστοποίησης 
θέσης (µέρες) 

Αξία Συµµετοχή % στο χαρτοφυλάκιο 

1 ηµέρα 4.114.920,56 31,545% 

10 ηµέρες 287.005,83 2,200% 

30 ηµέρες 388.006,13 2,974% 

> 30 ηµέρες 2.331.211,80 17,871% 

µη διαθέσιµο 2.418.614,37 18,629% 

  9.539.758,69 73,219% 
 

* επί του συνόλου των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου, συµπεριλαµβανοµένων ταµειακών διαθεσίµων, προθεσµιακών 

καταθέσεων και αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων. 

 

Το υπόλοιπο 26,781% του χαρτοφυλακίου είναι τοποθετηµένο σε διαθέσιµα, προθεσµιακές καταθέσεις και 

αµοιβαίο κεφάλαια διαθεσίµων, οι οποίες λαµβάνονται ως άµεσα ρευστοποιήσιµες. 

 

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

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

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

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

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

ελάχιστον, στην Εταιρία τη δυνατότητα να διακρίνουν: 

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

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

β) συνθήκες υπό τις οποίες αυξάνεται ο πιστωτικός κίνδυνος ή ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου. 
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5.5 Γνωστοποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

5.5.1 Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

     Αναλύονται ως εξής: 

  
01.01.2011 - 
31.12.2011 

01.01.2010 - 
31.12.2010 

Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου 810.585,90 1.623.775,91 

Ζηµιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων -12.751.593,95 -2.812.097,12 

  -11.941.008,05 -1.188.321,21 

 

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

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

αναλύονται ως εξής:  

  
01.01.2011 - 
31.12.2011 

01.01.2010 - 
31.12.2010 

Μερίσµατα µετοχών  344.725,17 1.177.695,45 

Τόκοι καταθέσεων  30.034,47 3.303,20 

Τόκοι οµολογιών 435.826,26 434.304,89 

Τόκοι από δανεισµό τίτλων σε ΕΤΕΣΕΠ 0,00 8.472,37 

  810.585,90 1.623.775,91 

 

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 31η ∆εκεµβρίου 

2011 περιλαµβάνει τα εξής: 

  
01.01.2011 - 
31.12.2011 

01.01.2010 - 
31.12.2010 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες χρεογράφων -2.307.890,54 -740.573,94 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αποτίµηση  -9.133.516,85 -2.159.982,84 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αποτίµηση παραγώγων -950.668,75 69.647,42 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες αµοιβαίων κεφαλαίων  και 
λοιπών Funds -61.996,59 128.961,36 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αγοραπωλησίες οµολόγων -297.521,22 -110.149,12 

  -12.751.593,95 -2.812.097,12 

  

5.5.2 Άλλα έσοδα-έξοδα 

Η ανάλυση του κονδυλίου «Άλλα έσοδα-έξοδα» κατά την 31.12.2011 είναι η εξής: 
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01.01.2011 - 
31.12.2011 

01.01.2010 - 
31.12.2010 

Συναλλαγµατικές διαφορές χρεωστικές -187.366,73 -164.374,86 

Συναλλαγµατικές διαφορές πιστωτικές 89.974,44 152.609,27 

Λοιπά 169,87 131,94 

  -97.222,42 -11.633,65 

5.5.3 Ανάλυση εξόδων κατ’ είδος 

  01.01.2011-31.12.2011 01.01.2010-31.12.2010 

  

∆απάνες 
διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου 

Έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας Σύνολο 

∆απάνες 
διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου 

Έξοδα 
διοικητικής 
λειτουργίας Σύνολο 

Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού   29.167,99 29.167,99 0,00 103.553,84 103.553,84 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων  939.634,64 371.387,50 1.311.022,14 983.980,86 388.596,05 1.372.576,91 

Παροχές τρίτων   40.380,77 40.380,77 0,00 40.813,78 40.813,78 

Φόροι τέλη 61.206,13 2.220,77 63.426,90 48.634,74 1.626,00 50.260,74 

∆ιάφορα έξοδα 253.224,95 48.418,65 301.643,60 221.326,70 43.584,66 264.911,36 

Τόκοι και συναφή έξοδα   414,09 414,09 0,00 404,99 404,99 
Αποσβέσεις πάγιων 
στοιχείων   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Προβλέψεις 
εκµεταλλεύσεως   0,00 0,00 0,00 3.073,00 3.073,00 

Σύνολο 1.254.065,72 491.989,77 1.746.055,49 1.253.942,30 581.652,32 1.835.594,62 

5.5.4 Φόρος εισοδήµατος  

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

  
01.01.2011 - 
31.12.2011 

01.01.2010 - 
31.12.2010 

Φόρος Ν.3522/2006 88.724,28 104.508,09 

  88.724,28 104.508,09 

 

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

φορολογία. 

5.5.5 Κέρδη ανά µετοχή 

Βασικά  

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

σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 

 

 
01.01.2011- 
31.12.2011 

01.01.2010- 
31.12.2010 

Κέρδη/Ζηµίες που αναλογούν στους µετόχους -13.873.010,24 -3.140.057,57 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 26.884.839 27.216.792 

Βασικά κέρδη/ζηµίες κατά µετοχή (ευρώ ανά µετοχή) -0,5160 -0,1154 
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5.5.6 Πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού 

 
Παρατίθεται ανάλυση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 

 

  

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 100.965,65 

Προσθήκες 0,00 

Πωλήσεις  0,00 

Μεταφορές 0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 100.965,65 

    

Αξία κτήσεως   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 100.965,65 

Προσθήκες 0,00 

Πωλήσεις  0,00 

Μεταφορές 0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 100.965,65 

    

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010 100.965,47 

Αποσβέσεις  0,00 

Αποσβέσεις πωληθέντων 0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 100.965,47 

    

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 100.965,47 

Αποσβέσεις  0,00 

Αποσβέσεις πωληθέντων 0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 100.965,47 

    
Αναπόσβεστη αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2011 

0,18 

5.5.7 Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Ο λογαριασµός «Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» κατά την 30.06.2011 αναλύεται ως 

εξής: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Εγγύηση για µίσθωση αυτοκινήτου  1.134,06 1.604,11 

Εγγύηση για την µίσθωση γραφείων  2.040,00 2.040,00 

 3.174,06 3.644,11 
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5.5.8 Απαιτήσεις/ Οφειλές από χρηµατιστές 

Απαιτήσεις 

 31/12/2011 31/12/2010 

ΒΑΝΚ ΝΕW YORK 239.536,16 0,00 

ΕFG EUROBANK AXE 13.342,50  0,00 

 252.878,66 0,00 

Οφειλές 

 31/12/2011 31/12/2010 

ΕFG EUROBANK AXE 0,00 6.008,17 

ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ 0,00 19.958,02 

HSBC ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ 0,00 120.354,46 

SG ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  26,73 0,00 

 26,73 146.320,65 

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

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

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

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

κατάστασης οικονοµικής θέσης. 

5.5.9 Άλλες απαιτήσεις 

Η ανάλυση των κονδυλίων «άλλες απαιτήσεις» κατά την 31.12.2011 είναι η εξής: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Τόκοι δουλευµένοι οµολογιών  78.650,94 85.218,10 

Τόκοι προθεσµιακών καταθέσεων 2.593,49 0,00 

Μερίσµατα εισπρακτέα 7,06 29.650,48 

Απαιτήσεις κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου 54.390,77 83.571,65 

Προπληρωθέντα έξοδα επόµενων χρήσεων 9.936,07 10.450,00 

∆εσµευµένες καταθέσεις για χρηµατιστήριο παραγώγων 102,33 25.657,60 

Λοιποί χρεώστες 11.701,88 11.701,91 

 157.382,54 246.249,74 

 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν υπάρχει κίνδυνος µη είσπραξής τους. 

 

 

5.5.10 Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 

O λογαριασµός των χρεογράφων αναλύεται ως εξής: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 3.353.423,60 19.140.471,32 

Μετοχές εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια εξωτ/κού 0,00 13.373.811,30 

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

Οµολογίες Εσωτερικού 342.000,00 636.558,36 

Οµολογίες Εξωτερικού 2.720.974,32 6.551.954,92 
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Αµοιβαία κεφάλαια Εσωτερικού 100.023,19 694.617,10 

Αµοιβαία κεφάλαια Εξωτερικού 0,00 877.574,26 

Λοιπά - funds εξωτερικού 2.967.666,44 5.737.927,26 

 9.484.087,56 47.012.914,53 

 

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

31/12/2011, όπου γίνεται αναφορά ότι στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας υπάρχουν κινητές αξίες των οποίων το 

ύψος υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο 10% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της και η εκποίηση 

τους είναι ιδιαίτερα δυσχερής λόγω, κυρίως, περιορισµένης εµπορευσιµότητας. 

 

Βασική Κατανοµή Χαρτοφυλακίου:  

 31/12/2011 31/12/2010 

Μετοχές 35% 70% 

Οµόλογα 32% 15% 

Συλλογικές επενδύσεις 32% 15% 

 100% 100% 

 

Νοµισµατική Κατανοµή Χαρτοφυλακίου:  

 31/12/2011 31/12/2010 

Ευρώ 68,71% 59,42% 

∆ολάριο ΗΠΑ 31,29% 29,85% 

Ελβετικό φράγκο 0,00% 6,09% 

Νορβηγική κορώνα 0,00% 4,38% 

∆ολάριο Αυστραλίας 0,00% 0,25% 

 100% 100% 

5.5.11 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα της 31.12.2011 αναλύονται ως εξής: 
 

 31/12/2011 31/12/2010 

Ταµείο 387,25 390,35 

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 374.210,09 1.790.938,47 

Καταθέσεις προθεσµίας 3.199.847,96 0,00 

Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 891,58 116.187,40 

 3.575.336,88 1.907.516,22 

 

Τα διαθέσιµα είναι το 27,38% στο σύνολο των επενδύσεων.  

5.5.12 Μετοχικό Κεφάλαιο 

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

26.870.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,66 ευρώ ανά µετοχή. 
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       Κίνηση του λογαριασµού 
 

 Υπόλοιπο 31/12/2010 49.775.000,00 

Μείον:  -Μείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε   

 βάση την απόφαση της Γ.Σ 22/2/2011 κατά 0,10  

 
ευρώ και επιστροφή στους µετόχους 
(27.500.000x0,10) 2.750.000,00 

   

  -Μείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε   

 βάση την απόφαση της Γ.Σ 02/08/2011 κατά 0,05  

 
ευρώ και επιστροφή στους µετόχους 
(27.500.000x0,05) 1.375.000,00 

  -∆ιαγραφή ιδίων µετοχών (630.000*1,66)  

 µε βάση την απόφαση της Γ.Σ 02/08/2011 1.045.800,00 

   

  -Μείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε   

 βάση την απόφαση της Γ.Σ 24/10/2011 κατά 1  

 ευρώ και επιστροφή στους µετόχους (26.870.000x1) 26.870.000,00 

 Υπόλοιπο 31/12/2011 17.734.200,00 

 
-Με την από 22.2.2011 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, 

αποφασίστηκε  η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.750.000,00, µε 

επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους 0,10 ευρώ ανά µετοχή, µε ανάλογη µείωση της ονοµαστικής 

αξίας της µετοχής και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 47.025.000,00 ευρώ, 

διαιρούµενο σε 27.500.000,00 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 1,71 η κάθε µία. 

-Με την από 2.8.2011 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, 

αποφασίστηκαν: α) Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 1.375.000,00 

ευρώ, µε επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους 0,05 ευρώ ανά µετοχή, µε ανάλογη µείωση της 

ονοµαστικής αξίας της µετοχής, β) Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε διαγραφή 630.000 ιδίων 

µετοχών, ώστε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαµορφώθηκε σε 44.604.200,00 ευρώ, 

διαιρούµενο σε 26.870.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,66 ευρώ η κάθε µία και γ) Η αγορά ιδίων 

µετοχών µέχρι ποσοστού 10% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ανώτατο όριο τιµής 4,50 

ευρώ, κατώτατο όριο 0,01 ευρώ και διάρκεια 24 µήνες. 

-Με την από 24.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, αποφασίστηκε η 

µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 26.870.000,00 ευρώ, µε επιστροφή 

κεφαλαίου στους µετόχους 1,00 ευρώ ανά µετοχή, µε ισόποση µείωση της ονοµαστικής αξίας της 

µετοχής και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 17.734.200,00 ευρώ διαιρούµενο σε 

26.870.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εξήντα 0,66 ευρώ η κάθε µία. Μέρος της 

επιστροφής κεφαλαίου, 0,65 ευρώ ανά µετοχή, κατεβλήθη την 1/12/2011 και το υπολειπόµενο, 0,35 

ευρώ θα καταβληθεί σε εύθετο χρόνο, κατά τη χρήση 2012. 

-Σηµειώνουµε ότι επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας έχει γίνει κατώτερο από το 

µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου και έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 
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2190/1920, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των µετόχων που 

θα πραγµατοποιηθεί έως την 30
η 
Ιουνίου 2012 την υιοθέτηση των κατάλληλων µέτρων. 

5.5.13 Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

Το Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο έχει ως εξής: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 127.891,64 127.891,64 

 127.891,64 127.891,64 

5.5.14 Αποθεµατικά 

Τα Αποθεµατικά της 31.12.2011 αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2011 31/12/2010 

Τακτικό αποθεµατικό 2.586.211,41 2.586.211,41 

 2.586.211,41 2.586.211,41 

5.5.15 Αποτέλεσµα Ιδίων Μετοχών 

 31/12/2011 31/12/2010 

Αποτελέσµατα εις νέο 235.734,56 -190.115,76 

 235.734,56 -190.115,76 

5.5.16 Οφειλές από φόρους 

  31/12/2011 31/12/2010 

Φόρος Ν.3522/2006 38.882,50 49.891,54 

∆ιαφ. Φορολ. Ελέγχου  0,00 28.432,63 

  38.882,50 78.324,17 

 

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. 

5.5.17  Άλλες τρέχουσες Υποχρεώσεις 

Οι άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις της 31.12.2011 αναλύονται ως εξής:   

 31/12/2011 31/12/2010 

Πιστωτές διάφοροι 75.942,07 34.940,49 

Οφειλή στους µετόχους από µείωση κεφαλαίου 9.568.458,54 166.368,42 

Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς οργανισµούς  0,00 2.143,30 

Φόρος µισθωτών υπηρεσιών 0,00 5.766,22 

Φόρος ελευθ. επαγγελµατιών 133,40 0,00 

Φόρος επί πωλήσεων µετοχών εξωτερικού 1.487,84 814,82 

Φόρος και χαρτόσηµο αµοιβών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 0,00 3.519,25 
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Έξοδα χρήσης δουλευµένα 18.733,40 22.117,00 

Επιταγές πληρωτέες 2.284,65 2.284,65 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 0,00 18.438,00 

 9.667.039,90 256.392,15 

Σηµειώνεται ότι ποσό ευρώ 9.390.757,60 που περιλαµβάνεται το κονδύλι «Οφειλή στους µετόχους από 

µείωση κεφαλαίου» αφορά την επιστροφή 0,35 ευρώ στους µετόχους µε βάση την απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης της 24/10/2011.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

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

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

Εταιρίας. 

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

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

σχηµατίστηκε πρόβλεψη. ∆εν υπάρχουν άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

 

5.7 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο 01/01/2011-31/12/2011 έχουν ως κάτωθι: 

 
Εµφάνιση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 
 

  31/12/2011 31/12/2010 

  

Κόστος 
∆ιαχείρισης 

Χαρτοφυλακίου 
∆ιοικητικά 
έξοδα 

Κόστος 
∆ιαχείρισης 

Χαρτοφυλακίου 
∆ιοικητικά 
έξοδα 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ    

Αµοιβή για διαχείριση χαρτοφυλακίου 873.187,14 

  

911.250,00   

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ  

Αµοιβή για δανεισµό υπαλλήλου   60.752,16   62.110,80 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ  

Αµοιβή για υποστήριξη λογιστηρίου   102.385,20   107.017,20 

ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ 

Αµοιβή για διαχείριση κινδύνου   11.500,50   12.393,00 

ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΕ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ     

Αµοιβή για ενοίκια   13.340,04   12.790,54 

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου    88.000,00   120.000,00 

Αµοιβές ∆ιευθύνοντος Συµβούλου   93.438,15   106.626,84 

  873.187,14 369.416,05 911.250,00 420.938,38 
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Εµφάνιση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

 

  31/12/2011 31/12/2010 

  

  Υποχρεώσεις 

Μακροπρ. 
Υποχρεώσεις/ 
απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Μακροπρ. 
Υποχρεώσεις/ 
απαιτήσεις 

ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ.  35.699,82 0,00 0,00 0,00 
ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ 
Α.Ε.ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 0,00 

 
-2.040,00 0,00 

 
-2.040,00 

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

Πρόβλεψη αποζηµίωσης ∆/ντος Συµβούλου 0,00 0,00 18.438,00 0,00 

 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 22/02/2011 ενέκρινε να δοθούν για τη χρήση 2011 αµοιβές 

∆ιοικητικού Συµβουλίου συνολικού ποσού ευρώ 96.000,00 και για τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο επιπλέον 

7.250,00 µηνιαίως.  

Στις αµοιβές του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου περιλαµβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές για την περίοδο 

01/01/2011-28/02/2011 (συνταξιοδότηση την 28/02/2011).  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 28/11/2011 αποφάσισε να µην καταβάλλονται αµοιβές ∆.Σ. 

από 1/12/2011 και εξής. 

Η αµοιβή του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου για το µήνα ∆εκέµβριο δεν καταβλήθηκε.  

 

5.8 Άλλες πληροφορίες 

− Τα µέλη του ∆.Σ. δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων εταιριών σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή.  

− Η Εταιρεία την 31.12.2011 κατείχε 39.264 Ίδιες Μετοχές µε κόστος αγοράς 35.428,43, οι οποίες 

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

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

ιδίων µετοχών κατά την 31.12.2011 ανέρχεται σε 5.968,13 ευρώ. 

− Η Εταιρία κατά την 31/12/2011 δεν απασχολούσε προσωπικό, ενώ έχει συνάψει και συµβάσεις µε 

εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά την 31/12/2010 απασχολούσε ένα άτοµο. 

− Η υπoαξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 31/12/2011 ανήρχετο σε ευρώ 1.321.314,82. 
 

− Η εσωτερική αξία της µετοχής κατά την 31/12/2011 ήταν 0,14 ευρώ ενώ κατά την 31.12.2010 ήταν 1,80 

ευρώ. 

− Η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής κατά την 31/12/2011 ήταν 0,152 ευρώ ενώ κατά την 31.12.2010 

ήταν 1,17 ευρώ. 
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− Στην Κατάσταση Ταµιακών Ροών της χρήσεως 1/1-31/12/2010 και στην κατηγορία των Λειτουργικών 

∆ραστηριοτήτων, έγινε µεταφορά ποσού € 9.280.514,08 από τις «Πληρωµές σε προµηθευτές, 

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

 

5.9 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία των Οικονοµικών Καταστάσεων 

      

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

και επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.). 
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V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/1-31/12/2011 
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VI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. ΣΤ’ ΤΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΜΕ ΑΡ. 7/372/15.2.2006. 

 

Στη διάρκεια της χρήσης 2011, η Εταιρία δηµοσίευσε και κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό τις κατωτέρω 

πληροφορίες, οι οποίες είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της, http://www.andromeda.eu/el.html , στις 

αντίστοιχες ηµεροµηνίες. 

 

04/01/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

05/01/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

07/01/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

10/01/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

10/01/2011 ∆ιάθεση του Πίνακα Επενδύσεων 31.12.10 

11/01/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

12/01/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

13/01/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

14/01/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

18/01/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

19/01/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

19/01/2011 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

19/01/2011 Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας 

19/01/2011 Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / λογιστικών καταστάσεων 

19/01/2011 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σηµειώµατος 

21/01/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

26/01/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

31/01/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

01/02/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

07/02/2011 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σηµειώµατος 

08/02/2011 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σηµειώµατος 

11/02/2011 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

16/02/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

16/02/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 

18/02/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

18/02/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 

21/02/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

21/02/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 

22/02/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

22/02/2011 Αποφάσεις Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 
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23/02/2011 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σηµειώµατος 

24/02/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

25/02/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

28/02/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

28/02/2011 Οικονοµικό Ηµερολόγιο 

02/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

03/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

09/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

10/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

11/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

14/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

14/03/2011 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σηµειώµατος 

15/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

16/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

16/03/2011 Ανακοίνωση για µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση της 

ονοµαστικής αξίας της µετοχής και επιστροφή κεφαλαίου 

17/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

18/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

21/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

22/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

23/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

24/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

28/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

28/03/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

28/03/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 

29/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

29/03/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

29/03/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 

30/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

31/03/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

31/03/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 

31/03/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

01/04/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

01/04/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

01/04/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 

04/04/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

05/04/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 
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06/04/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

06/04/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

06/04/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 

07/04/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

07/04/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 

07/04/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

08/04/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

08/04/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 

08/04/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

11/04/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

12/04/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

13/04/2011 ∆ιάθεση του Πίνακα Επενδύσεων 31.03.2011 

18/04/2011 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σηµειώµατος 

27/04/2011 Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / λογιστικών καταστάσεων 

29/04/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

02/05/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

04/05/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

06/05/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

09/05/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

10/05/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

11/05/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

16/05/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

17/05/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

18/05/2011 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σηµειώµατος 

23/05/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

24/05/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

24/05/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 

24/05/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

25/05/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

25/05/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 

25/05/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

26/05/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

27/05/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

31/05/2011 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 – Γνωστοποίηση 

µεταβολής ποσοστού συµµετοχής 

03/06/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

07/06/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 
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10/06/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

16/06/2011 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σηµειώµατος 

17/06/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

20/06/2011 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σηµειώµατος 

21/06/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

22/06/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

27/06/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

28/06/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

29/06/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

29/06/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

29/06/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 

30/06/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

30/06/2011 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 

30/06/2011 Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας 

05/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

06/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

07/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

08/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

11/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

11/07/2011 ∆ιάθεση του Πίνακα Επενδύσεων 30.6.2011 

13/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

14/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

15/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

15/07/2011 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σηµειώµατος 

18/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

20/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

21/07/2011 Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

21/07/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

22/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

22/07/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

22/07/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

22/07/2011 Ματαίωση Γενικής Συνέλευσης, ελλείψει απαρτίας 

26/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

27/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

27/07/2011 Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών καταστάσεων/εκθέσεων 

28/07/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 
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28/7/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

28/07/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

28/07/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

28/07/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

29/07/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

29/07/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

01/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

01/08/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

01/08/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

02/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

02/08/2011 Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

02/08/2011 Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων µετοχών 

09/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

11/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

12/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

16/08/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

16/08/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

16/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

17/08/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

17/08/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

17/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

17/08/2011 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σηµειώµατος 

17/08/2011 Ανακοίνωση διάθεσης πληροφοριακού σηµειώµατος 

18/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

18/08/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

18/08/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

19/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

19/08/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

19/08/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

22/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 
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23/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

24/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

25/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

26/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

29/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

31/08/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

01/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

02/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών  

02/09/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

02/09/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

05/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

06/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

06/09/2011 Ανακοίνωση για µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση της 

ονοµαστικής αξίας της µετοχής λόγω επιστροφής κεφαλαίου στους µετόχους 

και µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε ακύρωση/διαγραφή ιδίων µετοχών  

07/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

08/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

09/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

09/09/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

09/09/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

12/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

12/09/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

12/09/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

13/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

13/09/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

13/09/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

14/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

15/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

15/09/2011 Μηνιαία ενηµέρωση – Αύγουστος 2011 

16/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

16/09/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

16/09/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

16/09/2011 Ανακοίνωση για το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε 
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το Ν. 3556/2007 

16/09/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για 

µεταβολή ποσοστού µετόχου σε επίπεδο δικαιωµάτων ψήφου 

20/9/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

20/09/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

20/09/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών. 

21/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

22/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

22/09/2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α 

Α.Ε.Ε.Χ. 

23/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

26/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

27/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

28/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

29/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

29/09/2011 Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 

29/09/2011 Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρίας. 

30/09/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

03/10/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

04/10/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

06/10/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

07/10/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

10/10/2011 Ανακοίνωση για αγορές ιδίων µετοχών 

10/10/2011 ∆ιάθεση του Πίνακα Επενδύσεων της 30.9.2011 

21/10/2011 Μηνιαία Ενηµέρωση – Σεπτέµβριος 2011 

24/10/2011 Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

26/10/2011 Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών καταστάσεων 

27/10/2011 Ανακοίνωση για παραγραφή προµερίσµατος και µερίσµατος χρήσης 2005 

08/11/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

08/11/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών 

14/11/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

14/11/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών. 

14/11/2011 Μηνιαία Ενηµέρωση – Οκτώβριος 2011 

17/11/2011 Ανακοίνωση για µείωση του µετοχικού κεφαλαίου µε µείωση της 

ονοµαστικής αξίας της µετοχής και επιστροφή κεφαλαίου 
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22/11/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

22/11/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών. 

24/11/2011 Ανακοίνωση για το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε 

το Ν. 3556/2007 

01/12/2011 Γνωστοποίηση συναλλαγών 

01/12/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση 

συναλλαγών. 

29/12/2011 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για 

µεταβολή ποσοστού µετόχων σε επίπεδο δικαιωµάτων ψήφου. 

 

VII. ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 

 
Με σκοπό την καλύτερη, διαρκή και έγκαιρη ενηµέρωση των επενδυτών και των µετόχων της, η Εταιρία 

διατηρεί ιστοσελίδα στο INTERNET (∆ιαδίκτυο), την οποία µπορούν να επισκεφθούν, χωρίς χρέωση, στη 

διεύθυνση, http://www.andromeda.eu/el.html, όπου έχουν τη δυνατότητα να ενηµερώνονται καθηµερινά, για 

την εσωτερική αξία, τη χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής και τυχόν άλλες εξελίξεις. Επίσης, στην ιστοσελίδα 

της Εταιρίας, καταχωρείται η παρούσα Ετήσια Έκθεση. 

 

Εναλλακτικά η πληροφόρηση µπορεί να λαµβάνεται και από τη διεύθυνση της Εταιρίας στο ∆ιαδίκτυο: 

http://www.andromeda.eu/el.html. Στον ανωτέρω χώρο διαδικτύου αναρτώνται, οι ετήσιες οικονοµικές 

εκθέσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και οι εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

των εταιριών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

Τέλος, η υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων της Εταιρίας µας, αρµόδια κα Κωνσταντίνα Γκανέτσου (τηλ.: 210 

62 89 200, fax: 210 62 34 242), είναι στη διάθεση των µετόχων, για κάθε πρόσθετη πληροφορία και 

ενηµέρωση. 

 

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2012 

 

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