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30.6.2016 30.6.2015

30.6.2016 31.12.2015 ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο ρξήζεο

(1.1.2016 θαη 1.1.2015 αληίζηνηρα)

2.480,00 3.367,22 Σπγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

0,00 0,00 (Σπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)

6.957.319,54 7.801.946,06 Σπλαιιαγέο κε ηνπο κεηόρνπο 0,00 0,00

821.688,22 667.029,37 ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο ρξήζεο 7.506.022,98 8.932.960,10

7.781.487,76 8.472.342,65 (30.6.2016 θαη 30.6.2015 αληίζηνηρα)

6.681.728,00 6.681.728,00

824.294,98 1.584.713,46

7.506.022,98 8.266.441,46 1/1 -30/6/2016 1/1 -30/6/2015

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

275.464,78 205.901,19 Εηζπξάμεηο από απαηηήζεηο 381.459,50 321.555,34

275.464,78 205.901,19 Πιεξωκέο ζε πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο θ.ι.π. -196.850,33 -1.060.228,36

7.781.487,76 8.472.342,65 Πιεξωκέο θόξωλ -29.248,03 -4.837,88

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 155.361,14 -743.510,90

δξαζηεξηόηεηεο (α)

ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

1.1 - 1.1 - ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 0,00 0,00

30.6.2016 30.6.2015 δξαζηεξηόηεηεο (β)

-456.800,27 -121.586,63 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

-537.746,93 -240.072,00 Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00

Είζπξαμε αρξεωζηήηωο θαηαβιεζέληνο ΦΣΚ 0,00 0,00

Πιεξωκέο γηα κείωζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 0,00 0,00

-731.170,45 -382.787,87 Πωιήζεηο θιαζκαηηθώλ ππνινίπωλ από reverse split 0,00 476.084,40

-760.418,48 -387.625,75 Μεξίζκαηα πιεξωζέληα -7.956,26 -6.961,52

0,00 0,00 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο -7.956,26 469.122,88

-760.418,48 -387.625,75 δξαζηεξηόηεηεο (γ)

-1,8209 -0,9282 Καζαξή αύμεζε/(κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 147.404,88 -274.388,02

θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 576.451,12 1.095.414,22

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 723.856,00 821.026,20

α) Έζνδα 0,00

β) Έμνδα 0,00

γ) Απαηηήζεηο 0,00

δ) Υπνρξεώζεηο 0,00

ε) Σπλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ δηνίθεζεο 109,00

0,00

0,00

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΦΑΗΓΩΝ - ΘΔΟΓΩΡΟ ΣΑΜΒΑΚΑΚΖ

Α.Γ.Σ. Υ062986

-382.787,87

Κύθινο εξγαζηώλ

-382.787,87

Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α) + (β)

απνηειεζκάηωλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη

επελδπηηθώλ απνηειεζκάηωλ  

Σύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ(α)

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ επελδπηηθώλ

-731.170,45

-731.170,45

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β)

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξωλ

Κέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο  (Α)

Κέξδε/(δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-βαζηθά (ζε €)

ΑΡ. ΑΓΔΗΑ Ο.Δ.Δ. Α/20006

                                             ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΕΗΝΗΔΡΖ

                                                    Α.Γ.Σ. ΑΚ 120117

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΕΑΝΔΣΟ

                                            Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Κηφισιά, 28 Ηουλίου 2016

ζη) Απαηηήζεηο από ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

δ) Υπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

Σα παπακάηω ζηοισεία και πληποθοπίερ, πος πποκύπηοςν από ηιρ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ζηοσεύοςν ζε μία γενική ενημέπωζη για ηην οικονομική καηάζηαζη και ηα αποηελέζμαηα ηηρ "ALPHATRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ". ςνιζηούμε επομένωρ ζηον αναγνώζηη, ππιν πποβεί ζε οποιαδήποηε είδοςρ επενδςηική επιλογή ή άλλη ζςναλλαγή με ηον εκδόηη, να αναηπέξει ζηη 

διεύθςνζη διαδικηύος ηος εκδόηη, όπος αναπηώνηαι οι οικονομικέρ καηαζηάζειρ καθώρ και η έκθεζη επιζκόπηζηρ ηος νόμιμος ελεγκηή όποηε αςηή απαιηείηαι.      

Δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ                                                          

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €)
Μεηνρηθό Κεθάιαην

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζω απνηειεζκάηωλ

-387.625,75

Νόκηκνο ειεγθηήο

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

Ειεγθηηθή εηαηξία

Τύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΙΟΤ
ΑΡΙΘΜΟ Γ.Δ.ΜΗ. 003882701000 - ΔΓΡΑ: Σαηνϊνπ 21, 145 61 Κεθηζηά

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ 2016 έωο 30 Ινπλίνπ 2016
ύκθωλα κε ηελ απόθαζε 4/507/28.4.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο

ηωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ      

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

9.320.585,85

Καηζαθηώξεο Αζαλάζηνο

Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε.

-760.418,48

Γλώκε ρωξίο επηθύιαμε

www.andromeda.eu

28/7/2016

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Απαηηήζεηο από ρξεκαηηζηέο

Λνηπά ζηνηρεία ηδίωλ θεθαιαίωλ

8.266.441,46

http://www.andromeda.eu/

