
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Αρµόδια Υπηρεσία-Νοµαρχία :                                                                                : Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγ. & Ναυτιλίας Ιωάννης Γαµβρίλης                : Πρόεδρος 

∆ιεύθυνση έδρα Εταιρίας :                                                                                      : Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα Τ.Κ. 105 61 Θεόδωρος Κρίντας                 : ∆/νων Σύµβουλος 

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών :                                                             : 49112/06/Β/01/11 Αλέξανδρος Αντωνόπουλος      : Αντιπρόεδρος 

Ηµ/νία έγκρισης από το ∆ιοικητικό συµβούλιο Αντώνιος Σελλιανάκης             : Μέλος ∆.Σ.

των ενδιάµεσων Οικονοµικών πληροφοριών : : 27.08.2015 Κωνσταντίνος Γουβάλας         : Μέλος ∆.Σ.

Νόµιµος ελεγκτής  :                                                       : Αθανασία Γερασιµοπούλου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071) ∆ηµήτριος Βογανάτσης           : Μέλος ∆.Σ.

Ελεγκτική Εταιρεία :                                                                                            : Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)

Τύπος έκθεσης επισκόπησης :                                                                     : Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: : www.atticawealth.gr

30/6/2015 31/12/2014 Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01-30/06/2015 01/01-30/06/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εισπράξεις από έσοδα προµηθειών 905.512,50                 743.628,06                 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 48.207,37 52.000,59 Τόκοι και συναφή έσοδα 23.754,93                   36.180,57                   

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 26.494,78 30.516,98 Λοιπά έσοδα 5.938,60                     65,60                          

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 46.608,14 46.025,93 Πληρωµές σε υπαλλήλους και προµηθευτές (572.772,58)                (577.573,08)               

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 210.967,00 210.967,00 Πληρωµές άλλων υποχρεώσεων (223.197,72)                (50.113,37)                 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 409.440,89 392.449,63 Φόροι πληρωθέντες -                                  (20.855,68)                 

Χαρτοφυλάκιο διαθέσιµο προς πώληση 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 139.235,73 131.332,10

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 3.268.177,74 3.130.998,22 Επενδυτικές  δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.009.895,92 3.862.958,35 Πληρωµές για την απόκτηση  αύλων παγίων στοιχείων (300,00)                       (1.525,00)                   

Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων παγίων στοιχείων (1.756,21)                    (985,26)                      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πληρωµές για την απόκτηση χρεογράφων χαρτ/κίου διαθ.προς πώληση - -

Μετοχικό κεφάλαιο 2.326.059,00 2.326.059,00 Έσοδα από πωλήσεις και λήξεις χρεογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου - -

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.036.769,79 1.077.308,72 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.056,21)                    (2.510,26)                   

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων (α) 3.362.828,79 3.403.367,72 Μερίσµατα πληρωθέντα -                                 

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 74.817,21 72.577,95 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                                  -                                 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 572.249,92 387.012,68 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου  (α) + 

(β) + (γ)
137.179,52                 128.821,84                 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 647.067,13 459.590,63 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 3.130.998,22              2.817.003,62              

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.∆.Α.Κ.    

 ποσά εκφρασµένα σε €

Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας www.atticawealth.gr, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές 

καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49112 / 06 / Β / 01 / 11- Γ.Ε.ΜΗ.:430770100

Ε∆ΡΑ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑ∆Α 2, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 61

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)=(α)+(β) 4.009.895,92 3.862.958,35 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 3.268.177,74 2.945.825,46

 ποσά εκφρασµένα σε €  ποσά εκφρασµένα σε €

01/01-30/06/2015 01/01-30/06/2014 30/6/2015 30/6/2014

Κύκλος εργασιών 884.384,14                     770.257,09                     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Έναρξης 3.403.367,72              3.173.167,83              

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 118.211,48                     183.764,84                     Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου µετά από φόρους 109.461,07                 165.878,78                 

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 118.955,16                     183.830,44                     Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους - -

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 147.133,59                     223.493,65                     ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (150.000,00)                -                                 

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 109.461,07                     165.878,78                     Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Λήξης 3.362.828,79 3.339.046,61

Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -                                      -                                      

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 109.461,07                     165.878,78                     

Κέρδη / (ζηµιές)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

συνολικών αποσβέσεων
128.826,79                     190.851,61                     

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις που συντάσσει η Attica Bank A.T.E., µε έδρα την Ελλάδα, η οποία συµµετέχει µε ποσοστό 100,00%. Η ενοποίηση της Εταιρίας γίνεται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.

6) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 30.06.2015 ήταν 12 άτοµα (ο αντίστοιχος αριθµός απασχολούµενου προσωπικού κατά την 30.06.2014 ανερχόταν εξίσου σε 12 άτοµα).

7) Από τις συναλλαγές της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα προς αυτή µέρη, για το χρονικό διάτηµα από 1.1.2015 έως 30.06.2015 πρόεκυψαν τα εξής ποσά:

 α) Εσοδα 93.920,19

 β) Εξοδα 49.596,38

 γ) Απαιτήσεις 3.279.526,14

 δ) Υποχρεώσεις 150.000,00

 ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 101.469,07

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ                   ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Ν. ΚΡΙΝΤΑΣ

              Α.∆.T. ΑΕ-509851             
Α.∆.T. ΑΖ 995770                              Α.∆.T. ΑΗ 639418 Αρ. Αδείας: Α ΤΑΞΗΣ 24672

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

3) Για τις χρήσεις 2011 - 2014 η εταιρεία  είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την  χρήση 2010 και είναι ενδεχοµένως υπόχρεη για πρόσθετους φόρους και 

προσαυξήσεις που πιθανόν να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη ποσού Ευρώ 15.000,00.

5) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατησία διαφορές δικαστικών ή άλλων διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Σηµειώνουµε ότι για την ενδεχόµενη αρνητική τελική έκβαση δικαστικών υποθέσεων η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη ποσού € 

5.423,21.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

2) Η εταιρεία έχει τηρήσει τις Λογιστικές Αρχές βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.). ∆εν έχουν επέλθει αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και εκτιµήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.

1) Το θέµα έµφασης στηνέκθεση επισκοπησης αφορά  τη σηµείωση 2 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης όπου γίνεται αναφορά στις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου στην Ελλάδα και στις ενδεχόµενες επιπτώσεις, που αυτές πιθανόν να έχουν, στην δραστηριότητα 

της Εταιρείας. 


