
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία                                                                                Νικόλαος Μπερνίτσας               : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διεύθυνση έδρα Εταιρίας                                                                                      : Χρήστου Λαδά 2, 105 61 Αθήνα Γεώργιος Κουκουζέλης             : Αντιπρόεδρος

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών                                                             : 49112/06/Β/01/11 Γεώργιος Παζιωτόπουλος         : Μέλος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής 

Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Θεοδώρα Βλασσοπούλου        : Μέλος Δ.Σ.

των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : 28.02.2022 Ιωάννης Κατσουρίδης              : Μέλος Δ.Σ.

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής                                                                                : Αθανασία Γερασιμοπούλου  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071)

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

Τύπος έκθεσης ελέγχου                                                                    : Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση Διαδικτύου: : www.atticawealth.gr

31-12-21 31/12/2020* Λειτουργικές δραστηριότητες 01/01-31/12/2021 01/01-31/12/2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Τόκοι και συναφή έσοδα -                                   2.565,12                            

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 33.290,47 50.381,94 Έσοδα προμηθειών 748.013,73                     715.111,55                         

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 29.354,98 42.514,39 Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές (970.599,32)                   (931.390,39)                       

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 61.988,18 85.130,32 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (222.585,59)                  (213.713,72)                      

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 468.449,51 475.049,51

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις                                                                                   6.459,49 6.653,90                           Επενδυτικές  δραστηριότητες

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 252.881,91 102.009,23 Αγορές  για την απόκτηση άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (400,03)                         (39.315,82)                         

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 123.403,96 396.156,34 Αγορές  για την απόκτηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (1.400,00)                       (37.166,00)                         

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 975.828,50 1.157.895,63 Αγορές επενδυτικών και χρηματοοικονομικών μέσων -                                   (250.000,00)                       

Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων (4.895,96)                       (4.601,28)                           

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.695,99)                      (331.083,10)                      

Μετοχικό κεφάλαιο 501.699,00 501.699,00

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 320.813,03 476.398,85 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α) 822.512,03 978.097,85 Πληρωμές κεφαλαιου χρηματοδοτικών μισθώσεων (43.470,80)                     (32.830,72)                         

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 39.853,65 72.693,57 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (43.470,80)                    (32.830,72)                        

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 113.462,82 107.104,21

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 153.316,47 179.797,78 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης  (α) + (β) + (γ) (272.752,38)                  (577.627,54)                      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)= (α) + (β) 975.828,50 1.157.895,63 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 396.156,34 973.783,88

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 123.403,96                    396.156,34                        

 ποσά εκφρασμένα σε €

01/01-31/12/2021 01/01-31/12/2020*

Κύκλος εργασιών 881.298,10                          677.885,31                       

Μικτά κέρδη / (ζημιές) (96.648,51)                           (248.195,25)                       ποσά εκφρασμένα σε €

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (162.525,42)                         (308.778,13)                      31-12-21 31-12-20

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (155.405,12)                         (302.270,19)                      Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01.01.2021 και 01.01.2020 αντίστοιχα) 953.427,90                     1.247.201,01                      

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (155.304,74)                        (296.585,38)                     Αναμορφώσεις λόγω αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 24.669,95                      30.550,99                          

Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (A) (155.304,74)                   (296.585,38)                       

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους (Β) (281,08)                               (3.068,77)                          Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (B) (281,08)                         (3.068,77)                           

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά από φόρους (Α)+(Β) (155.585,82)                        (299.654,15)                     

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

συνολικών αποσβέσεων

(85.689,56)                          (240.169,43)                     Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2021  και  31.12.2020 αντίστοιχα) 822.512,03 978.097,85

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3) Τα "Λοιπά συγκεντρωτικά έσοδα μετά από φόρους" των χρήσεων 2021 και 2020 αφορούν αναλογιστικές ζημιές ποσού € 281,08 και € 3.068,77 αντίστοιχα.

4) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διατησία διαφορές δικαστικών ή άλλων διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

5) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2021 ήταν 15 άτομα (ο αντίστοιχος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2020 ανερχόταν σε 16 άτομα).

6) Από τις συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.12.2021 πρόεκυψαν τα εξής ποσά:

 α) Έσοδα 9.600,00

 β) Έξοδα 0,00

 γ) Απαιτήσεις 266.200,00

 δ) Υποχρεώσεις 0,00

 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 205.607,52

 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

 ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0,00

8) Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2021 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1.1 - 31.12.2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & 

    ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΜΠΕΡΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.T. ΑΒ 657184        Α.Δ.T. ΑΝ 001830        Α.Δ.T. ΑΕ 509851

   Αρ. Αδείας: Α ΤΑΞΗΣ 24672

1) Για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων η εταιρία εφάρμοσε τα Δ.Π.Χ.Α. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και έχουν εφαρμοσθεί 

με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, προσαρμοσμένων με νέα Πρότυπα και τις αναθεωρήσεις επί των Προτύπων που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ από 01/01/2021.

2) Για τις χρήσεις 2011-2013 έχει χορηγηθεί στην εταιρεία από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 5, του νόμου 2238/1994. 

Την 31/12/2021 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2015 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 36 του Ν. 4174/2013, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για παράταση του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Για τις χρήσεις 2014 - 2020, έχει χορηγηθεί αντίστοιχο φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του ν. 4174/2013. 

Για τη χρήση 2021 ο φορολογικός έλεγχος από τους νόμιμους ελεγκτές βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μέχρι την 31.10.2022 και δεν αναμένεται σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

*Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρμοστεί όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ19 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €  ποσά εκφρασμένα σε €

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.Δ.Α.Κ.    

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 

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49112 / 06 / Β / 01 / 11 - Γ.Ε.ΜΗ.:4307701000

ΕΔΡΑ : ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΑΔΑ 2, 105 61  ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠO 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2021

(Δημοσιευόμενα  βάσει του κ.ν. 2190/20,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσεις οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και μη, κατά τα  Δ.Λ.Π.)

http://www.atticawealth.gr/#

