
: Υπουργείο Ανάπτυξης και  Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Ανταγωνιστικότητας Πρόεδρος - Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος: Alexander Zagoreos

: Αντιπρόεδρος - Μη εκτελεστικό µέλος:

∆/νων σύµβουλος - Εκτελεστικό µέλος:

: Μέλος - Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος:

: Μέλος - Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος:

: Μέλος - Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος:

: Μέλος - Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος:

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

0,00 0,18 (1.1.2013 και 1.1.2012 αντίστοιχα)

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

118.604,78 67.991,45 (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

10.620.244,47 6.412.828,21 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 3.471.847,55 -50.012,00

1.121.866,56 1.271.325,99 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 11.222.226,92 6.521.778,58

11.864.083,03 7.755.513,05 (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)

6.688.000,00 4.299.200,00

4.534.226,92 2.222.578,58

11.222.226,92 6.521.778,58 1.1 -31.12.2013 1.1-31.12.2012

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

641.856,11 1.233.734,47 Εισπράξεις από απαιτήσεις 2.285.804,90 7.699.831,41

641.856,11 1.233.734,47 Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους κ.λ.π. -5.825.543,67 -591.432,81

11.864.083,03 7.755.513,05 Πληρωµές φόρων -12.238,70 -49.902,03

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές -3.551.977,47 7.058.496,57

δραστηριότητες (α)

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.1 - 1.1 - Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 0,00 0,00

31.12.2013 31.12.2012 δραστηριότητες (β)

2.363.322,23 4.430.442,24 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.548.053,76 3.281.773,13 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 3.583.200,00 0,00

Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου -591.167,00 -46.322,00

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου -65.372,68 -9.339.918,96

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

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

Κύκλος εργασιών

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

2.917.360,681.243.202,94
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και

επενδυτικών αποτελεσµάτων  

Κωνσταντίνος Τζινιέρης

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 εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.        

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αρµόδια υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ιεύθυνση διαδικτύου                                                          

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

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

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

2.900.820,79

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 31 ∆εκεµβρίου 2013
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

των οικονοµικών καταστάσεων      

Ιωάννης Θ. Φιλίππου

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε €)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Νόµιµος ελεγκτής

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ελεγκτική εταιρία

6.521.778,58

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

3.670.969,79

James Edward Jordan

Νικόλαος Κυριαζής

Anastasios Adam

Φαίδων - Θεόδωρος Ταµβακάκηςwww.andromeda.eu

3/2/2014

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Απαιτήσεις από χρηµατιστές

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

1.228.600,79

Γνώµη χωρίς επιφύλαξη

Άνθιµος Θωµόπουλος

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου -65.372,68 -9.339.918,96

1.243.202,94 2.917.360,68 Πωλήσεις κλασµατικών υπολοίπων από reverse split 12,55 0,00

1.228.600,79 2.900.820,79 Μερίσµατα πληρωθέντα -26.918,82 -30.314,93

0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 2.899.754,05 -9.416.555,89

1.228.600,79 2.900.820,79 δραστηριότητες (γ)

3,3166 10,8115 Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα -652.223,42 -2.358.059,32

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 565.054,14 1.217.277,56

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 109,00

0,00

0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

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

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους  (Α)

2.917.360,68

2.917.360,681.243.202,94

1.243.202,94

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

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

επενδυτικών αποτελεσµάτων  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

       Κηφισιά, 3 Φεβρουαρίου 2014

στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

1. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2013 και κατά την 31/12/2012 δεν απασχολούσε προσωπικό και είχε συνάψει συµβάσεις µε εξωτερικούς συνεργάτες.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση 21 των οικονοµικών καταστάσεων. Η Εταιρεία µέχρι και τη χρήση 2007 έχει ελεγχθεί φορολογικά. Για τις χρήσεις του 2011 και 2012 η 
εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά σύµφωνα µε την ΠΟΛ 1159/22.07.2011 από τον νόµιµο ελεγκτή ενώ για τη χρήση 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος σύµφωνα µε την ίδια απόφαση από τον νόµιµο 

ελεγκτή. Σηµειώνεται ότι έχει εκδοθεί από το ∆ΕΚ Αθηνών, Εντολή Τακτικού Ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2008 και  2009. Ο έλεγχος βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν 

αναμένει να προκύψουν πρόσθετοι φόροι δεδομένου του ιδιαίτερου τρόπου προσδιορισμού του Εταιρικού φόρου εισοδήματος. 

3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία  της Εταιρείας.
4. Κατά την 31/12/2013 η εσωτερική λογιστική αξία της µετοχής ήταν 26,85.
5. Η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας κατά την 31/12/2013 ανήρχετο σε ευρώ 938.647,49.
6. Η εταιρεία µε βάση την από 10/7/2012 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής  Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, ενέκρινε:
α. Την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,66 ευρώ σε 66,00 ευρώ µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των µετοχών (reverse split)  από 26.870.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές σε 268.700 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές µε αναλογία µία (1) νέα µετοχή για κάθε εκατό (100) παλαιές µετοχές.
β. Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 363.626,20 µε κεφαλαιοποίηση, διαφορά έκδοσης υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 127.891,64 και κέρδους ιδίων µετοχών ποσού ευρώ 
235.734,56, µε αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 18.097.826,20 ευρώ, διαιρούµενο σε 268.700 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 67,35 
ευρώ η κάθε µία. 
γ. Τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 11.380.326,20, µε συµψηφισµό ισό ποσού ζηµιών από το λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέο» και µείωση της ονοµαστικής αξίας 
έκαστης µετοχής κατά 42,35 ευρώ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ποσό ευρώ 6.717.500,00 διαιρούµενο σε 268.700 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξία 25,00 ευρώ η κάθε µία.
7. Η εταιρεία µε βάση την από 4.12.2012 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ενέκρινε :
α. Τη µείωση µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ευρώ 2.418.300,00 µε συµψηφισµό ίσου ποσού ζηµιών από το λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέο» και µείωση της ονοµαστικής αξίας έκαστης µετοχής κατά 
9,00 ευρώ και έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 4.299.200,00 διαιρούµενο σε 268.700 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε µία. 
β. Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό µέχρι 50.000.000,00 ευρώ, µε καταβολή µετρητών και έκδοση µέχρι 3.125.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών µετά ψήφου µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας 16,00 ευρώ έκαστης, οι οποίες θα διατεθούν στους υφιστάµενους µετόχους σε αναλογία έντεκα (11) νέες µετοχές για κάθε µία (1) παλαιά. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την από 26/4/2013 
απόφασή του πιστοποίησε ότι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας καλύφθηκε κατά το ποσό των 2.388.800,00 ευρώ µε την έκδοση 149.300 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 
16,00 ευρώ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 6.888.000,00 διαιρούµενο σε 418.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 16,00 ευρώ η κάθε µία. 
γ. Τη διάρκεια της εταιρείας µέχρι την 31/12/2019.
δ. Την αλλαγή του διαχειριστή της εταιρείας ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. από την 1/1/2013 και την ανάθεση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της στην  εταιρεία ALPHA TRUST Α.Ε.∆.Α.Κ.
8. Η Εταιρεία, µε βάση την από 2/08/2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, προέβη σε αγορά 392 ίδιων µετοχών  µε κόστος αγοράς  35.428,43 ευρώ οι οποίες εµφανίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µε συνολική αξία 0,01 ευρώ λόγω συµψηφισµού που έγινε κατά την µείωση µετοχικού κεφαλαίου µε επιστροφή στους µετόχους. 
9. Για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η εταιρεία εφάρµοσε τα ∆.Π.Χ.Α. Οι βασικές λογιστικές αρχές και  µέθοδοι που εφαρµόστηκαν είναι ίδιες µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων του 2012.
10. Τα ποσά των συναλλαγών της Εταιρίας µε συνδεδεµένα µέλη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους στην λήξη της τρέχουσας χρήσης είναι τα εξής 
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ):
11. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίσει και µε νεότερη ανακοίνωσή του, πριν τη δηµοσίευση της Πρόσκλησης για την Τακτική Γενική Συνέλευση, θα ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό σχετικά µε την πρότασή του 
για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΦΑΙ∆ΩΝ - ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

Α.∆.Τ. Χ062986 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/20006

                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ

                                                Α.∆.Τ. ΑΚ 120117

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ

                                       Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


