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Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας ALPHATRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

Προς το Σύμβουλο Έκδοσης Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

 

Έκθεση ευρημάτων από τη διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών επί επιλεγμένων 

χρηματοοικονομικών  πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, της 

Εταιρείας “ALPHATRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”, στο πλαίσιο της επικείμενης 

εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι προσυμφωνημένες διαδικασίες διενεργήθηκαν σύμφωνα 

με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Διαδικασιών 4400 “Αναθέσεις για την Εκτέλεση 

Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με την Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση”. 

 

Γενικά 

Διενεργήσαμε τις διαδικασίες που συμφωνήθηκαν, με την από 26.10.2021 επιστολή ανάθεσης 

έργου, με σκοπό την αξιολόγηση της εγκυρότητας και ορθότητας επί επιλεγμένων οικονομικών 

στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο (εφεξής το 

“Ενημερωτικό Δελτίο”) της εταιρείας “ALPHATRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” (εφεξής η 

“Εταιρεία”) στο πλαίσιο της επικείμενης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των μετοχών της στην 

Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που συντάχθηκε από τη Διοίκηση της Εταιρείας 

(εφεξής η “Διοίκηση”). 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και την εύλογη παρουσίαση των 

κατωτέρω οικονομικών στοιχείων και των πληροφοριών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές και μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν από τη 

Διοίκηση κατά την κατάρτιση των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των 

διαχειριστικών χρήσεων που έληξαν την 31.12.2019, 31.12.2020 και 31.12.2021, όπως επίσης και 

την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ’ εξουσιοδότηση 

Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979 (εφεξής ο «Κανονισμός») της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

του Ν. 4706/2020 και των σχετικών συστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και 

Αγορών (European Securities and Markets Authority “ESMA”).  

Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, το 

οποίο ισχύει σε Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με την 

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση. Αυτές οι προσυμφωνημένες διαδικασίες διενεργήθηκαν για τις 

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των διαχειριστικών χρήσεων που έληξαν την 

31.12.2019, 31.12.2020 και 31.12.2021, καθώς και την περίοδο μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2022 

και της 29ης Ιουνίου 2022 (εφεξής η «Μεταγενέστερη Ενδιάμεση Περίοδος»). 

Δική μας ευθύνη είναι να διενεργήσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας 

γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας. 

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τον Όμιλο, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών 
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Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ), όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με την διενέργεια 

προσυμφωνημένων διαδικασιών και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 

Δεοντολογίας, σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό ΕΕ 537/2014. Το 

προαναφερόμενο κανονιστικό πλαίσιο ελεγκτικής ανεξαρτησίας ικανοποιεί πλήρως και τις 

απαιτήσεις που θέτουν οι παράγραφοι 224-226 και 210-217 του κειμένου της ESMA (ESMA 

Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation | 04/03/2021 | ESMA32-

382-1138). Επί του προκειμένου, η Grant Thornton δηλώνει ότι δεν έχει στον Όμιλο οποιοδήποτε 

ουσιώδες συμφέρον, όπως αυτό ορίζεται στις παραγράφους 224-226 του κειμένου της ESMA 

(ESMA Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation | 04/03/2021 | 

ESMA32-382-1138) και δεν έχει συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων που να 

επηρεάζουν σημαντικά την Έκδοση υπό την έννοια των παρ. 210-217 του κειμένου της ESMA 

(ESMA Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation | 04/03/2021 | 

ESMA32-382-1138). Σημειώνεται ότι θα λάβουμε αμοιβή για τη διενέργεια των Εκθέσεων για τους 

σκοπούς σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου η οποία θα καταβληθεί από την Εκδότρια. 

 

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν και Ευρήματα 

Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήσαμε και τα ευρήματα που προέκυψαν συνοψίζονται ως 

εξής: 

1. Επαλήθευση των σημαντικότερων επενδύσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της σε 

ενσώματες, ασώματες ακινητοποιήσεις και συμμετοχές (οι «Επενδύσεις») που θα 

πραγματοποιηθούν κατά την Μεταγενέστερη Ενδιάμεση Περίοδο, καθώς και τις ανάγκες 

χρηματοδότησής τους. Επιπλέον, επαλήθευση των πληροφοριών για τις κυριότερες 

Επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει στο μέλλον ο Όμιλος και για τις οποίες έχει 

ήδη ληφθεί έγκριση από τα διοικητικά του όργανα.  

Για την επαλήθευση των ανωτέρω διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες διαδικασίες 

επί της ενότητας και της ανάλυσης των κυριότερων Επενδύσεων, που συνέταξε ο Όμιλος της 

Εταιρείας: 

✓ Επαλήθευση των δεδομένων αναφορικά με τις Επενδύσεις της Μεταγενέστερης 

Ενδιάμεσης Περιόδου σε αντιπαραβολή με τα λογιστικά ισοζύγια, τις σχετικές συμβάσεις, 

πρακτικά Δ.Σ. και τραπεζικά extrait. 

✓ Επαλήθευση των πληροφοριών για τις κυριότερες Επενδύσεις που σκοπεύει να 

πραγματοποιήσει στο μέλλον ο Όμιλος της Εταιρείας (για ποσό μεγαλύτερο του 5% επί 

των συνολικών ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας της χρήσης 2021) και για τις 

οποίες τα διοικητικά του όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις, καθώς και τον 

προβλεπόμενο τρόπο χρηματοδότησής τους, μέσω της διενέργειας των ακόλουθων 

διαδικασιών: 

• εξέταση των πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και των Επενδυτικών 

Επιτροπών του Ομίλου της Εταιρείας για την περίοδο από 01.01.2020 έως το 

τέλος της Μεταγενέστερης Ενδιάμεσης Περιόδου με σκοπό τον εντοπισμό 

επενδύσεων που δεν περιλαμβάνονται στη σχετική ενότητα του 

Ενημερωτικού Δελτίου, και  
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• πραγματοποίηση συζητήσεων με τη Διοίκηση του Ομίλου της Εταιρείας και 

του Εκδότη και λήψη διαβεβαιώσεων, ότι όλες οι πληροφορίες για τις 

Επενδύσεις έχουν γνωστοποιηθεί στις σχετικές ενότητες του Ενημερωτικού 

Δελτίου. 

Οι ανωτέρω διαδικασίες διενεργήθηκαν αναφορικά με την ενότητα 2.5.4.2 “Τρέχουσες και 

Σκοπούμενες Επενδύσεις” του Ενημερωτικού Δελτίου. 

Από τη διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 

2. Επαλήθευση της επάρκειας και πληρότητας των προβλέψεων του Ομίλου της Εταιρείας που 

έχουν ληφθεί για τις εκκρεμείς διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες και της ορθής 

λογιστικοποίησής τους στις οικονομικές καταστάσεις που θα συμπεριληφθούν στο 

Ενημερωτικό Δελτίο, οι οποίες μπορεί να έχουν ή είχαν προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις 

στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία του Ομίλου της Εταιρείας και της 

Εκδότριας (λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων τα συμπεράσματα του νομικού ελέγχου). 

Επίσης εξέταση της ορθής εφαρμογής της  ενότητας 18.6 “Δικαστικές και διαιτητικές 

διαδικασίες” του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980.  

Για την επαλήθευση των ανωτέρω διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες διαδικασίες, 

που συνέταξε ο Όμιλος της Εταιρείας: 

✓ Εξέταση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου από τις τελευταίες 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που θα συμπεριλαμβάνονται στο Ενημερωτικό 

Δελτίο (ελεγμένες ή επισκοπημένες) έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών, 

πραγματοποίηση συζητήσεων και λήψη διαβεβαιώσεων από τη Διοίκηση της Εταιρείας 

και επικαιροποίηση έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών 

✓ Εξέταση των επιστολών των νομικών συμβούλων του Ομίλου της Εταιρείας από τις 

τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο 

Ενημερωτικό Δελτίο έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών. 

✓ Εξέταση της έκθεσης συμπερασμάτων Νομικού Ελέγχου, όπως αυτή μας παρασχέθηκε 

από δικηγορική εταιρεία «Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία», για τυχόν σημαντικές 

εκκρεμείς διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες.  

Οι ανωτέρω διαδικασίες διενεργήθηκαν αναφορικά με την ενότητα 2.15.4 “Δικαστικές και 

Διαιτητικές Διαδικασίες” του Ενημερωτικού Δελτίου. 

Από τη διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 

3. Επαλήθευση των αναφερομένων στο Σημείο 18.7 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 

2019/980 «Σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη». 

Περιγράφονται οι τυχόν σημαντικές αλλαγές σε λογαριασμούς όπως ενδεικτικά τραπεζικός 

δανεισμός, μετοχικό κεφάλαιο, οι οποίες έλαβαν χώρα στην Μεταγενέστερη Ενδιάμεση 

Περίοδο. Ως σημαντικές αλλαγές θεωρούνται οι αλλαγές άνω του ποσού του 5% επί των 

συνολικών ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας της χρήσης 2021. 
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Για την επαλήθευση των ανωτέρω διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες 

διαδικασίες επί τυχόν αλλαγών στη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας: 

✓ Εξέταση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της 

Εταιρείας και των θυγατρικών της (συμπεριλαμβανομένης και της Εκδότριας) κατά την 

περίοδο από τις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο 

μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών, καθώς και λογιστικών ισοζυγίων με 

ημερομηνία 29/6/2022, ώστε να εντοπιστούν σημαντικές μεταβολές, οι οποίες δεν 

περιλαμβάνονται στη σχετική ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου, ώστε να εντοπιστούν 

σημαντικές αλλαγές, αναφορικά με ενδεικτικά τους κατωτέρω λογαριασμούς: 

α. Μετοχικό κεφάλαιο 

β. Δανειακές συμβάσεις 

γ. Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών 

✓ Αντιπαραβολή των σημαντικών μεταβολών που εντοπίσθηκαν από την ανωτέρω 

διαδικασία με λογιστικά ισοζύγια, τα σχετικά παραστατικά/αποδεικτικά των τραπεζών 

αναφορικά με την είσπραξη/πληρωμή των εν λόγω ποσών. 

✓ Αντιπαραβολή των δεδομένων που περιλαμβάνονται στις ενότητες του Ενημερωτικού 

Δελτίου αναφορικά με σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική κατάσταση και του 

Ομίλου της Εκδότριας, με τα σχετικά Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας 

και των θυγατρικών της, τις σχετικές συμβάσεις και τα σχετικά παραστατικά/αποδεικτικά 

των τραπεζών αναφορικά με την είσπραξη/πληρωμή των εν λόγω ποσών. 

✓ Πραγματοποίηση συζητήσεων με τη Διοίκηση και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εκδότριας 

και του Ομίλου και λήψη διαβεβαιώσεων αναφορικά με την ύπαρξη (ή μη ύπαρξη) νέου 

γεγονότος που συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές σε λογαριασμούς όπως ενδεικτικά 

τραπεζικός δανεισμός, μετοχικό κεφάλαιο, από τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο (ελεγμένες ή 

επισκοπημένες) έως και το τέλος της Μεταγενέστερης Ενδιάμεσης Περιόδου, οι οποίες 

δεν περιλαμβάνονται στη σχετική ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου. 

Οι ανωτέρω διαδικασίες διενεργήθηκαν αναφορικά με την ενότητα 2.15.5 “Σημαντικές Μεταβολές 

στην Χρηματοοικονομική Κατάσταση της Εκδότριας” του Ενημερωτικού Δελτίου. 

Από τη διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 

4. Εξέταση των οικονομικών πληροφοριών του Ενημερωτικού Δελτίου στο πλαίσιο εξασφάλισης 

της ακρίβειας, επικαιρότητας και πληρότητας του περιεχομένου του με βάση τις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και την εργασία που θα πραγματοποιηθεί για την 

Μεταγενέστερη Ενδιάμεση Περίοδο. 

Για την επαλήθευση των ανωτέρω διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες 

διαδικασίες: 

✓ Ανάγνωση των οικονομικών θεμάτων του Ενημερωτικού Δελτίου που αναφέρονται σε 

διακριτές ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου που περιλαμβάνουν οικονομικά στοιχεία και 

πληροφορίες έως δυο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού 
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Δελτίου, για να διαπιστώσετε την ακρίβεια, επικαιρότητα και πληρότητα σημαντικών 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις 

και την εργασία που θα πραγματοποιήσετε για την Μεταγενέστερη Ενδιάμεση Περίοδο, 

και κατά πόσο υπάρχουν σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, ήτοι για ποσά 

μεγαλύτερα του 5% επί των συνολικών ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων της Εκδότριας της 

χρήσης 2021, που δεν έχουν αναφερθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο, βάσει του Κανονισμού, 

ως ισχύει και αφορούν τις χρήσεις 2019-2020-2021 και την Μεταγενέστερη Ενδιάμεση 

Περίοδο. 

✓ Επαλήθευση της ακρίβειας, επικαιρότητας και πληρότητας των σημαντικών ποσών, με 

βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και την εργασία που θα 

πραγματοποιήσετε για την Μεταγενέστερη Ενδιάμεση Περίοδο, όπως ορίζονται ως άνω 

με τα αντίστοιχα δεδομένα του Ομίλου για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υφίστανται 

παραλείψεις. 

✓ Εξέταση πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων της Εκδότριας και των εταιριών του Ομίλου 

(συμπεριλαμβανομένης της Εκδότριας) για την περίοδο 01.01.2020 έως το τέλος της 

Μεταγενέστερης Ενδιάμεσης Περιόδου με σκοπό τον εντοπισμό σημαντικών 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ήτοι για ποσά μεγαλύτερα του 5% επί των συνολικών 

ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας της χρήσης 2021, που δεν έχουν αναφερθεί 

στο Ενημερωτικό Δελτίο, βάσει του Κανονισμού, ως ισχύει και αφορούν τις χρήσεις 2019-

2020-2021 και τη Μεταγενέστερη Ενδιάμεση Περίοδο για την Εκδότρια. 

✓ Πραγματοποίηση συζητήσεων με τη Διοίκηση και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εκδότριας 

και του Ομίλου και λήψη διαβεβαιώσεων, ότι όλα τα σημαντικά χρηματοοικονομικά θέματα 

της Εκδότριας, ήτοι για ποσά μεγαλύτερα του 5% επί των ιδίων κεφαλαίων της Εκδότριας, 

έχουν γνωστοποιηθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο. 

Από τη διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 

5. Βεβαίωση της ακρίβειας των οικονομικών δεικτών του Ομίλου της Εταιρείας και της Εκδότριας 

που απορρέουν από τις οικονομικές καταστάσεις και τα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας και 

των ενοποιούμενων εταιριών (συμπεριλαμβανομένης και της Εκδότριας) και που 

περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμμόρφωση με τα 

ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures της 05.10.2015 και τα σχετικά Q&As 

/ ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs) της 17.04.2020. 

Για την επαλήθευση των ανωτέρω διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες 

διαδικασίες επί των οικονομικών δεικτών του Ομίλου της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στο 

Ενημερωτικό Δελτίο: 

✓ Επαλήθευση του τρόπου υπολογισμού των οικονομικών δεικτών του Ομίλου και της 

Εκδότριας βάσει των ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures της 

05.10.2015 και τα σχετικά Q&As / ESMA Guidelines on Alternative Performance 

Measures (APMs) της 17.04.2020. 

Οι «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης» του Ενημερωτικού Δελτίου είναι οι εξής: 
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• Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

• Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους προς Σύνολο Ενεργητικού 

• Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) 

• Περιθώριο Μικτού Κέρδους 

• Περιθώριο EBITDA 

• Περιθώριο Κέρδους προ φόρων 

• Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

✓ Συμφωνία των ποσών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των οικονομικών 

δεικτών με τις οικονομικές καταστάσεις και τα λογιστικά βιβλία της χρήσης/περιόδου που 

αφορούν. 

Από τη διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 

6. Διερεύνηση των διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν 

επιχειρήσεις, καθώς και τυχόν οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των μετόχων, των μελών του 

Δ.Σ. και των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, καθώς και ανώτερων 

διοικητικών στελεχών με την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2019-

2021 και την Μεταγενέστερη Ενδιάμεση Περίοδο. Σημειώνεται ότι τα συνδεόμενα μέρη 

ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του σχετικού Προτύπου (Δ.Λ.Π. 24). Επίσης, έλεγχος της 

ορθής εφαρμογής της ενότητας 17.1 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού, καθώς και των 

διευκρινιστικών σημειώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 195-200 των συστάσεων 

της ESΜΑ 32-382-1138. 

Για την επαλήθευση των ανωτέρω διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες 

διαδικασίες επί των διεταιρικών συναλλαγών, που συνέταξε η Εταιρεία για τις χρήσεις 2019-

2021 και την Μεταγενέστερη Ενδιάμεση Περίοδο: 

✓ Επαλήθευση της ορθότητας των αριθμητικών δεδομένων του πίνακα που συνέταξε η 

Εταιρεία για τις χρήσεις 2019-2021 και την Μεταγενέστερη Ενδιάμεση Περίοδο. 

✓ Επαλήθευση ότι οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη είναι σύμφωνες με τους όρους της 

αγοράς μέσω επισκόπησης των συμπερασμάτων που περιλαμβάνονται στους Φακέλους 

Τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών για τις περιόδους 2019 & 2020. 

✓ Επιβεβαίωση των υπολοίπων και συναλλαγών μέσω επισκόπησης των λογιστικών 

βιβλίων των συνδεδεμένων μερών. 

✓ Επαλήθευση της ακρίβειας και πληρότητας των δεδομένων του προαναφερόμενου 

πίνακα. 

Από τη διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 

7. Επαλήθευση του πίνακα της 31.12.2021 στον οποίο παρουσιάζονται η κεφαλαιοποίηση και το 

χρέος της Εταιρείας και δήλωση για μη ύπαρξη σημαντικών μεταβολών έως την ημερομηνία 

έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου, λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινιστικές σημειώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 166-189 των συστάσεων της ESΜΑ 32-382- 1138. 
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Για την επαλήθευση των ανωτέρω διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες διαδικασίες 

επί των δύο πινάκων κεφαλαιακής διάρθρωσης και του καθαρού χρηματοοικονομικού χρέους, 

που συνέταξε η Εταιρεία: 

✓ Συμφωνία των αριθμητικών δεδομένων του πίνακα με τα αντίστοιχα των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01-31.12.2021 και των λογιστικών αρχείων 

της Εταιρείας. 

✓ Επαλήθευση των αριθμητικών υπολογισμών. 

✓ Επαλήθευση της πληρότητας του πίνακα με σύμφωνα τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.2 

του Παραρτήματος 11 του Κανονισμού, καθώς και στις διευκρινιστικές σημειώσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 127 (σελίδες 28-29) των συστάσεων της ESΜΑ. 

Οι ανωτέρω διαδικασίες διενεργήθηκαν αναφορικά με την ενότητα 3.1.3 “Κεφαλαιοποίηση και 

Χρέος” του Ενημερωτικού Δελτίου. 

Από τη διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 

8. Πληροφορίες για τις συμμετοχές βάσει της ενότητας 5.7.3 του Παραρτήματος 1 του 

Κανονισμού και των διευκρινιστικών σημειώσεων, που αναφέρονται στις παραγράφους 218-

223 των συστάσεων της ESΜΑ32-382-1138. 

Για την επαλήθευση των ανωτέρω διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες διαδικασίες: 

✓ Επισκόπηση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2019-2021 

✓ Εξέταση των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2019-2021 των θυγατρικών της 

Εταιρείας που εμπίπτουν στην παράγραφο 222 των συστάσεων της ESΜΑ. 

✓ Εξέταση της έκθεσης του Νομικού Ελέγχου, που μας παρασχέθηκε από τη δικηγορική 

εταιρεία «Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία». 

Οι ανωτέρω διαδικασίες διενεργήθηκαν αναφορικά με την ενότητα 2.6 “Οργανωτική Δομή” του 

Ενημερωτικού Δελτίου. 

Από τη διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 

9. Εάν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν συμβεί γεγονότα, πέραν αυτών που 

περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, καθώς και μέχρι την ημερομηνία του Ενημερωτικού 

Δελτίου, τα οποία δύνανται να έχουν ή έχουν σημαντική επίδραση στην εκτίμηση της 

περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων, των ταμιακών ροών 

και των προοπτικών του Ομίλου. 

Για την επαλήθευση των ανωτέρω διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες διαδικασίες: 

✓ Επισκόπηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο που 

αρχίζει 01.01.2019 και μέχρι την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου. 
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✓ Επισκόπηση επιστολών των νομικών συμβούλων της Εταιρείας για την περίοδο που 

αρχίζει 01.01.2019 και μέχρι την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου. 

✓ Επισκόπηση της έκθεσης συμπερασμάτων νομικού ελέγχου που μας παρασχέθηκε από 

τη δικηγορική εταιρεία «Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία». 

Από τη διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 

10. Πληροφορίες για οποιοδήποτε περιορισμό στη χρήση των κεφαλαίων, ο οποίος επηρέασε ή 

ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο τις δραστηριότητες της 

Εταιρείας. 

Για την επαλήθευση των ανωτέρω διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες διαδικασίες: 

✓ Επισκόπηση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2019-2021 

✓ Εξέταση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 

των Γενικών Συνελεύσεων για τις χρήσεις 2019-2021, καθώς και την Μεταγενέστερη 

Ενδιάμεση Περίοδο. 

✓ Εξέταση της έκθεσης συμπερασμάτων νομικού ελέγχου σχετικά με το εάν υφίστανται 

περιορισμοί στη χρήση των κεφαλαίων της, όπως αυτή μας παρασχέθηκε από τη 

δικηγορική εταιρεία «Σαρδελάς Πέτσα Δικηγορική Εταιρεία». 

Οι ανωτέρω διαδικασίες διενεργήθηκαν αναφορικά με την ενότητα 2.7.4 “Περιορισμοί στη Χρήση 

Κεφαλαίων ” του Ενημερωτικού Δελτίου. 

Από τη διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 

11. Επαλήθευση της ενότητας «Αμοιβές - Οφέλη» ως προς τις αμοιβές και τα οφέλη των 

διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και ανώτερων διοικητικών οργάνων της 

Εταιρείας για τη χρήση 2021 σύμφωνα με την της ενότητα 13 «ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ» του 

Παραρτήματος 1 του Κανονισμού, καθώς και του συνολικού ύψους των ποσών που έχει 

προβλέψει ή καταλογίσει στα δεδουλευμένα έξοδα η Εταιρεία για συντάξεις, αποζημιώσεις ή 

παρεμφερή οφέλη. 

Για την επαλήθευση των ανωτέρω διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες διαδικασίες: 

✓ Εξέταση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 

των Γενικών Συνελεύσεων για τη χρήση 2021. 

✓ Επισκόπηση της ασφαλιστικής ενημερότητας της Εταιρείας με ημερομηνία όχι 

προγενέστερη από 1 μήνα από την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου. 

✓ Εξέταση της κατάστασης των τριμηνιαίων συμφωνητικών-συμβάσεων που κατατίθενται 

στις φορολογικές αρχές για τον εντοπισμό συμβάσεων μεταξύ διοικητικών, διαχειριστικών 

και εποπτικών οργάνων και ανώτερων διοικητικών οργάνων της Εταιρείας για την χρήση 

2021. 
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✓ Λήψη και εξέταση δηλώσεων από όλα τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών οργάνων και ανώτερων διοικητικών οργάνων της Εταιρείας σχετικά με το εάν 

λαμβάνουν οποιαδήποτε παροχή από την Εταιρεία. 

Οι ανωτέρω διαδικασίες διενεργήθηκαν αναφορικά με την ενότητα 2.11.8 “Αμοιβές και Οφέλη” του 

Ενημερωτικού Δελτίου. 

Από τη διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

 

12. Επαλήθευση των αριθμητικών δεδομένων και σημειώσεων και τυχόν δεικτών που 

περιλαμβάνονται στην ενότητα «Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της Εταιρείας» σχετικά με τη 

χρήση 2021 και την Μεταγενέστερη Ενδιάμεση Περίοδο. 

Για την επαλήθευση των ανωτέρω διενεργήσαμε τις ακόλουθες προσυμφωνημένες διαδικασίες: 

✓ Εξέταση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 

✓ Επισκόπηση δανειακών συμβάσεων σε ισχύ κατά την 31.12.2021 και την Μεταγενέστερη 

Ενδιάμεση Περίοδο για την ύπαρξη χρηματοοικονομικών περιορισμών. 

✓ Εξέταση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 

των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων για τις χρήσεις 2019 – 2021 και την 

Μεταγενέστερη Ενδιάμεση Περίοδο. 

Οι ανωτέρω διαδικασίες διενεργήθηκαν αναφορικά με την ενότητα 2.7 “Πληροφορίες για τα 

Κεφάλαια του Ομίλου ” του Ενημερωτικού Δελτίου. 

Από τη διενέργεια των ανωτέρω προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν προέκυψαν ευρήματα. 

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή 

επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών 

Επισκόπησης δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε 

ανωτέρω.  

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών 

Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας 

γνωστοποιούσαμε.  

 

Περιορισμός χρήσης 

Η παρούσα έκθεση απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της “ALPHATRUST 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” και το Σύμβουλο Έκδοσης “Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ” 

και συντάχθηκε στο πλαίσιο της επικείμενης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των μετοχών της 

Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο πλαίσιο εφαρμογής των 

διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 

2019/980 και 2019/979 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν. Ως εκ τούτου, η έκθεση αυτή 

συντάχθηκε για να ενσωματωθεί αυτούσια ή αποσπασματικά στο Ενημερωτικό Δελτίο, να 

κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να τεθεί ως έγγραφο στη διάθεση του 
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επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 21.1 του Παραρτήματος 1 του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν 

επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εξεταζόμενων στο σύνολό τους. 

 

  

 

 

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Παναγιώτης Γκιουμές 

 Α Μ. ΣΟΕΛ: 44421 

  


