
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΤΝΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ:

Αξκόδηα πεξεζία-Λνκαξρία                                                                                Ησάλλεο Γακβξίιεο                  : Ξξόεδξνο

Γηεύζπλζε έδξα Δηαηξίαο                                                                                      : Σξήζηνπ Ιαδά 2, 105 61 Αζήλα Δπάγγεινο Γειήο                     : Αληηπξόεδξνο 

Αξηζκόο Κεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ                                                             : 49112/06/Β/01/11 Θεόδσξνο Θξίληαο                   : Γ/λσλ Πύκβνπινο 

Ζκ/λία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην Αιέμαλδξνο Αλησλόπνπινο     : Κέινο Γ.Π.

ησλ Δηήζησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ : 26.02.2014 Αληώληνο Πειιηαλάθεο             : Κέινο Γ.Π.

Νξθσηόο Διεγθηήο Ινγηζηήο                                                                                : Γεκήηξηνο Γ. Κειάο (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 22001) Θεόδσξνο Βαζηιείνπ                : Κέινο Γ.Π.

Διεγθηηθή Δηαηξία                                                                                               : Grant Thornton Α.Δ. (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 127) Γεκήηξηνο Βνγαλάηζεο             : Κέινο Γ.Π.

Ρύπνο έθζεζεο ειέγρνπ                                                                    : Κε ζύκθσλε γλώκε
Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ: : www.atticawealth.gr

31/12/2013 31/12/2012 Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Ρόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 107.897,56                     151.046,90                         

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 60.574,69 66.109,85 Έζνδα πξνκεζεηώλ 1.270.729,85                  1.050.239,41                      

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 25.669,14 8.032,21 Έμνδα πξνκεζεηώλ (10.253,85)                     (270,61)                              

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 42.077,99 32.418,13 Ινηπά έζνδα 4.661,86                        15.078,96                          

Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 210.924,00 210.162,00 Ξιεξσκέο ζε ππαιιήινπο θαη πξνκεζεπηέο (1.148.475,64)                 (929.685,80)                       

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 280.892,52 233.125,50 Φόξνη πιεξσζέληεο (1.352,13)                       (13.036,03)                         

Σαξηνθπιάθην δηαζέζηκν πξνο πώιεζε 0,00 188.191,93 Θαζαξή (αύμεζε) / κείσζε ζε ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (48.529,02)                     19.988,32                          

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 2.817.003,62 2.431.901,33 Θαζαξή (αύμεζε) / κείσζε άιισλ ππνρξεώζεσλ 52.051,53                      (94.545,96)                         

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 3.437.141,96 3.169.940,95 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 226.730,16                    198.815,19                        

Δπελδπηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Ξιεξσκέο γηα ηελ απόθηεζε ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (29.923,50)                     (9.440,83)                           

Κεηνρηθό θεθάιαην 2.326.059,00 2.326.059,00 Αγνξέο ρξενγξάθσλ ραξηνθπιαθίνπ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε - (25.500,00)                         

Ινηπά ζηνηρεία ηδίσλ Θεθαιαίσλ 847.108,83 706.315,63 Δηζπξάμεηο από πώιεζε / (απνηέιεζκα) ρξενγξάθσλ ραξηνθπιαθίνπ δηαζέζηκσλ πξνο πώιεζε 188.295,63                     (14.297,96)                         

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηόρωλ εηαηξίαο (α) 3.173.167,83 3.032.374,63 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 158.372,13                    (49.238,79)                         

Ξξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 57.393,53 53.133,61 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 206.580,60 84.432,71 Κεξίζκαηα πιεξσζέληα -                                   -                                       

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β) 263.974,13 137.566,32 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) -                                      -                                           

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)= (α) + (β) 3.437.141,96 3.169.940,95
Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο  (α) + (β) + 

(γ)
385.102,29                    149.576,40                        

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 2.431.901,33 2.282.324,93

 πνζά εθθξαζκέλα ζε € Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 2.817.003,62                 2.431.901,33                     

01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012

Θύθινο εξγαζηώλ 1.260.479,69 1.049.968,80

Κηθηά θέξδε / (δεκηέο) 90.246,59                            (8.107,94)                           πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Θέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 94.912,14                            (2.242,31)                          31/12/2013 31/12/2012

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ 203.277,76                          57.313,05                         Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο έλαξμεο ρξήζεο (01.01.2013 θαη 01.01.2012 αληίζηνηρα) 3.032.374,63                  3.004.691,96                      

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α) 140.993,74                          (2.054,48)                          Θέξδε / (δεκηέο) ρξήζεσο κεηά από θόξνπο 140.993,74                     (2.054,48)                           

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (200,54)                          29.737,15                          

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά από θόξνπο (Β) (200,54)                               29.737,15                         Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα -                                   -

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) 140.793,20                          27.682,67                         Πύλνιν θαζαξήο ζέζεο ιήμεο ρξήζεσο (31.12.2013  θαη  31.12.2012  αληίζηνηρα) 3.173.167,83 3.032.374,63

Κέξδε / (δεκηέο)  πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ θαη 

ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ
112.733,87                          23.771,72                         

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

1) Γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλσηέξσ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ε εηαηξία εθάξκνζε ηα Γ.Ξ.Σ.Α.. Νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη πνπ εθαξκόζηεθαλ είλαη ίδηεο κε απηέο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2012,  κε εμαίξεζε ην αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 19 ε επίδξαζε ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ ζεκείσζε 

3.6 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

2) Έγηλαλ αλακνξθώζεηο ζηα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2012  νη νπνίεο  αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 3.5 ησλ Νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

4) Ρα "Ινηπά ζπγθεληξσηηθά  έζνδα κεηά από θόξνπο" ηεο ρξήζεο 2013  αθνξνύλ : α) θέξδε πώιεζεο  ραξηνθπιαθίνπ δηαζέζηκνπ πξνο πώιεζε πνζνύ € 42,02  θαη β) αλαινγηζηηθέο δεκίεο πνζνύ € (242,63)

5) Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζεη ε Attica Bank A.T.E., κε έδξα ηελ Διιάδα, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο εηαηξίαο κε πνζνζηό 100,00%. Ζ ελνπνίεζε ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο.

6) Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή άιισλ δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.

7) Ν αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηελ 31.12.2013 όπσο θαη ηελ 31.12.2012 ήηαλ 12 άηνκα.

8) Από ηηο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα πξνο απηή κέξε, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1.1.2013 έσο 31.12.2013 πξόεθπςαλ ηα εμήο πνζά:

 α)Έζνδα 242.866,00

 β)Έμνδα 10.410,16

 γ)Απαηηήζεηο 2.815.595,36

 δ)πνρξεώζεηο 0,00

 ε)Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο 213.845,25

 ζη)Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο 0,00

 δ)πνρξεώζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο  0,00

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.                Ν ΓΗΔΘΛΩΛ ΠΚΒΝΙΝΠ Ν ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΓΗΔΘΛΡΖΠ   

ΗΩΑΛΛΖΠ Ξ. ΓΑΚΒΟΗΙΖΠ                   ΘΔΝΓΩΟΝΠ Λ. ΘΟΗΛΡΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ Θ. ΞΑΕΗΩΡΝΞΝΙΝΠ

Α.Γ.T.  ΑΕ 995770                              Α.Γ.T. ΑΖ 639418               Α.Γ.T. ΑΔ 509851             
Αξ. Αδείαο: Α ΡΑΜΖΠ 24672

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Δ. 49112 / 06 / Β / 01 / 11 - Γ.Δ.ΜΗ.:4307701000

ΔΓΡΑ : ΥΡΗΣΟΤ ΛΑΓΑ 2, 105 61  ΑΘΗΝΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2013 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  2013

(Γεκνζηεπόκελα  βάζεη ηνπ θ.λ. 2190/20,άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζεηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο , ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα  Γ.Ι.Ξ.)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ

Πνζά εθθξαζκέλα ζε €  πνζά εθθξαζκέλα ζε €

Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ATTICA WEALTH MANAGEMENT Α.Δ.Γ.Α.Θ.    

Ππληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξίαο www.atticawealth.gr, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο 

3) Γηα ηηο ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2013 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Νξθσηώλ Διεγθηώλ Ινγηζηώλ όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 Λ. 2238/1994. Νη αλσηέξσ έιεγρνη γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 έρνπλ νινθιεξσζεί θαη έρνπλ εθδνζεί θαη ππνβιεζεί ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθώλ ζρεηηθέο εθζέζεηο θνξνινγηθήο 

ζπκκόξθσζεο Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή κε ζύκθσλε γλώκε. Γηα δε ηελ ρξήζε 2013 ν ζρεηηθόο θνξνινγηθόο έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθό θνξνινγηθό πηζηνπνηεηηθό πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο 2013. Δπίζεο γηα ηελ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε 2010 ε εηαηξία έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή 

πξόβιεςε ύςνπο € 15.000,00 ε νπνία ζεσξείηαη επαξθήο γηα ηελ θάιπςε πηζαλήο πξόζζεηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο πνπ ζα πξνθύςεη από ην θνξνινγηθό έιεγρν.

Αζήλα, 26 Φεβξνπαξίνπ 2014

θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή. 

: πνπξγείν Αλάπηπμεο, Γηεπ/λζε Αλσλύκσλ Δηαηξηώλ θαη 

Ξίζηεσο

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΥΡΗΗ

http://www.atticawealth.gr/

