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30.06.2013 31.12.2012 30.6.2013 30.6.2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

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

3.367,22 3.367,22

0,00 67.991,45

7.778.904,96 6.412.828,21 3.471.847,55 0,00

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

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

6.688.000,00 4.299.200,00

3.288.924,41 2.222.578,58

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

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

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

Μέλος

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών,

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

6.521.778,58

∆/νση Α.Ε. & Πίστεως

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Πρόεδρος του ∆.Σ.

Αντιπρόεδρος

James Edward Jordan

Νικόλαος Κυριαζής

Μέλος Anastasios Adam

Απαιτήσεις από χρηµατιστές

Αρµόδια υπηρεσία - Νοµαρχία                                                   

∆ιεύθυνση διαδικτύου                                                          

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Συναλλαγές µε τους µετόχους

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων      

Μετοχικό Κεφάλαιο

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

(Συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

25/7/2013

Μέλος

Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)

-16.701,72 1.001.235,19

3.670.969,79

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)

Φαίδων-Θεόδωρος Ταµβακάκης

Κωνσταντίνος Τζινιέρης

Άνθιµος Θωµόπουλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, 

όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.          

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013

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

Alexander Zagoreos

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Γνώµη χωρίς επιφύλαξη

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.Ελεγκτική εταιρία

Ιωάννης Θ. ΦιλίππουΝόµιµος ελεγκτής

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

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

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

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

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

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

δραστηριότητες (α)

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

30.6.2013 30.6.2012 δραστηριότητες (β)

287.840,66 1.645.794,96 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

177.858,04 1.205.943,43 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 3.583.200,00 0,00

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου -638.779,00 0,00

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

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

-16.701,72 1.001.235,19 Μερίσµατα πληρωθέντα -25.864,25 -29.490,16

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

-16.701,72 1.001.235,19 δραστηριότητες (γ)

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

και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

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

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

α) Έσοδα 0,00

β) Έξοδα 0,00

γ) Απαιτήσεις 0,00

δ) Υποχρεώσεις 0,00

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 

και µελών διοίκησης
54,50

0,00

2,80

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΦΑΙ∆ΩΝ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

Α.∆.Τ. Χ062986

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
1.001.235,19

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

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

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών
-16.701,72

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, 
-9.983,38

επενδυτικών αποτελεσµάτων  

Κύκλος εργασιών

1.012.254,72

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

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

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους  (Α)

                   Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κηφισιά, 25 Ιουλίου 2013

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 1/20006

                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

                Α.∆.Τ. ΑΚ 120117

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

1. Η Εταιρία κατά την 30/6/2013 και κατά την 31/12/2012 δεν απασχολούσε προσωπικό και είχε συνάψει συµβάσεις µε εξωτερικούς συνεργάτες.
2. Η Εταιρία µέχρι και τη χρήση 2007 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τη χρήση του 2011 η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1159/22.07.2011 από τον νόµιµο ελεγκτή ενώ για τη χρήση 2012 βρίσκεται               

σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος σύµφωνα µε την ίδια απόφαση από τον νόµιµο ελεγκτή. Εκκρεµεί ο έλεγχος των εταιριών που συγχωνεύθηκαν µε απορρόφηση από την εταιρία. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της   
Εταιρίας αναφέρονται στη σηµείωση 21 των οικονοµικών καταστάσεων.
3. Κατά την 30/6/2013 η εσωτερική λογιστική αξία της µετοχής ήταν 23,87.
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
5. Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας κατά την 30/6/2013 ανήρχετο σε ευρώ 377.418,47.
6. Η Η Εταιρία, µε βάση την από 2/08/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, προέβη σε αγορά 392 ίδιων µετοχών  µε κόστος αγοράς  35.428,43 ευρώ οι οποίες εµφανίζονται στις οικονοµικές
καταστάσεις µε συνολική αξία 0,01 ευρώ λόγω συµψηφισµού που έγινε κατά την µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή στους µετόχους. 
7. Για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η εταιρεία εφάρµοσε τα ∆.Π.Χ.Α. Οι βασικές λογιστικές αρχές και  µέθοδοι που εφαρµόστηκαν είναι ίδιες µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων του 2012.
8. Τα ποσά των συναλλαγών της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µέλη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους στην λήξη της τρέχουσας χρήσης είναι τα εξής (ποσά σε χιλιάδες 
ευρώ):


