
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  

Αρ. Αδείας Επ. Κεφαλαιαγοράς: 5/192/6.6.2000 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 46671/06/Β/00/75 

Ε∆ΡΑ: Ξενίας 5-7, 145 62 Κηφισιά Τηλ. 210 62 89 100 Fax: 210 80 89 595 



 

2 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 
 

 
I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ περιόδου 01/01-30/06/2006 

 
II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ περιόδου 01/01-30/06/2006 

 
III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ περιόδου 01/01-30/06/2006 

 
IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ περιόδου 01/01-30/06/2006 

 
V. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
VI. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 
VII. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ στις ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01/01-30/06/2006 

     Ι. Γενικές πληροφορίες 

     ΙΙ. Παράθεση λογιστικών µεθόδων που ακολουθήθηκαν για σηµαντικές συναλλαγές και γεγονότα 

     ΙΙΙ. Γνωστοποιήσεις που προβλέπονται από τα επιµέρους ∆.Π.Χ.Π 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 
 
 

I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ περιόδου 01/01-30/06/2006 (ποσά σε ευρώ) 
 

Αρ. Σηµείωσης    
Προσαρτήµατος 30/06/2006  31/12/2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
   

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (1) 0,18  0,18
Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (2) 940,10  940,10
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων (α)  940,28  940,28

   
Απαιτήσεις από χρηµατιστές (3) 1.371.713,30  1.080.444,23
Άλλες απαιτήσεις (4) 381.536,13  248.277,22
Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις (5) 68.294.123,06  79.632.309,37
∆ιαθέσιµα (6) 22.377.665,18  12.867.984,91
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (β)  92.425.037,67  93.829.015,73

   
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)  92.425.977,95  93.829.956,01

   
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

   
Οφειλές σε χρηµατιστές (7) 0,00  0,00
Οφειλές από φόρους και εισφορές  149.705,50  154.743,14
Μερίσµατα πληρωτέα  57.101,61  105.843,95
Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις (8) 274.419,24  3.849.205,72
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (α)  481.226,35  4.109.792,81

   
Μακροπρόθεσµα δάνεια  0,00  0,00
Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις (9) 12.292,00  9.219,00
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων (β)  12.292,00  9.219,00

   
Μετοχικό κεφάλαιο (28.658.808 µετοχές των 2,44 €)  69.927.491,52  69.927.491,52
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο   568.598,68  568.598,68
Υπεραξία από συγχώνευση  1.146,56  1.146,56
Αποθεµατικά (10) 3.661.052,16  2.863.008,52
Αποτελέσµατα εις νέο (11) 11.936.406,16  2.893.405,24
Καθαρό αποτέλεσµα περιόδου    6.530.499,81  13.954.756,28
Κέρδη από πώληση Ιδίων Μετοχών   567.729,55  567.729,55
Ίδιες Μετοχές (τεµ. 443.111)  -1.260.464,84  -1.065.192,15
Ίδια κεφάλαια (γ)  91.932.459,60  89.710.944,20

   
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) + (γ)  92.425.977,95  93.829.956,01
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II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ περιόδου 01/01-30/06/2006 (ποσά σε ευρώ) 
Αρ. Σηµείωσης 1/01/2006-  1/01/2005- 
Προσαρτήµατος 30/06/2006  30/06/2005 

   
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου (12) 8.066.109,21  5.799.699,46
Μείον: Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου  1.033.502,79  831.832,29
Μικτά κέρδη  7.032.606,42  4.967.867,17
Άλλα έσοδα-έξοδα (13) -23.924,87  1.055,85
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  283.297,25  266.323,20
Κέρδος  προ φόρων  6.725.384,30  4.702.599,82
Φόρος εισοδήµατος (Ν.2459/97)  142.871,45  121.605,39
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων 
χρήσεων 

  
52.013,04 

  
0,00

Κέρδος µετά από φόρους  6.530.499,81  4.580.994,43
   

Σταθµισµένος Μ.Ο. του αριθµού µετοχών  28.236.494  27.087.073
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)  0,23  0,17

 
Αρ. Σηµείωσης 1/04/2006-  1/04/2005- 
Προσαρτήµατος 30/06/2006  30/06/2005 

   
Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου  -3.353.164,04  3.944.674,08
Μείον: Κόστος διαχείρισης χαρτοφυλακίου  -542.168,64  351.026,66
Μικτά κέρδη  -2.810.995,40  3.593.647,42
Άλλα έσοδα-έξοδα  17.122,35  1.008,53
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  133.058,46  122.532,82
Κέρδος  προ φόρων  -2.926.931,51  3.472.123,13
Φόρος εισοδήµατος (Ν.2459/97)  68.949,19  60.469,88
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων 
χρήσεων 

  
52.013,04 

  
0,00

Κέρδος µετά από φόρους  -3.047.893,74  3.411.653,25
   

Σταθµισµένος Μ.Ο. του αριθµού µετοχών  28.220.793  26.277.265
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €)  -0,11  0,13

 
 

III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ περιόδου 01/01-30/06/2006 (ποσά σε ευρώ) 
  

30/06/2006 
  

30/06/2005 
    

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2006 και 01.01.2005)  89.710.944,20  74.994.205,36
Κέρδη περιόδου µετά από φόρους  6.530.499,81  4.580.994,43
  96.241.444,01  79.575.199,79
Αύξηση/Μείωση  µετοχικού κεφαλαίου  0,00  0,00
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) -3.953.711,72  -3.095.151,26
∆ιανεµηθείσες αµοιβές ∆.Σ.  -160.000,00  0,00
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση  0,00  518.479,98
Αγορές/ πωλήσεις  ιδίων µετοχών  -195.272,69  -2.839.843,29
  -4.308.984,41  -5.416.514.57
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2006 και 30.06.2005)  91.932.459,60  74.158.685,22
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IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ περιόδου 01/01-30/06/2006 (ποσά σε ευρώ) 
 01/01-

30/06/2006 
 01/01-

30/06/2005 
Λειτουργικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από απαιτήσεις  7.641.581,23  4.814.116,98
Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους κ.λ.π.  -6.425.747,92  1.713.065,90
Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων  199.922,13  131.094,24
Τόκοι πληρωθέντες  0,00  0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 13.867.407,02  2.969.956,84
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άυλων 
παγίων 

 0,00  0,00

Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων 
παγίων 

 0,00  0,00

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) 
θυγατρικών, 

 0,00  0,00

συγγενών, κοινοπραξιών κ.λ.π.  0,00  0,00
Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων  0,00  0,00
(µετοχών,αξιογράφων)  0,00  0,00
Τόκοι εισπραχθέντες  0,00  0,00
Μερίσµατα εισπραχθέντα  0,00  0,00
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00  0,00
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  0,00  0,00
Αγορές/Πωλήσεις Ιδίων µετοχών  -195.272,69  -2.839.843,29
Αποτέλεσµα αγοραπωλησίας Ιδίων µετοχών  0,00  518.479,98
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  0,00  0,00
Εξοφλήσεις δανείων  0,00  0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) 

0,00  0,00

Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως  -160.000,00  0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα  -4.002.454,06  -3.102.967,31
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµ/τικές δραστηριότητες (γ) -4.357.726,75  -5.424.330,62
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα 
χρήσης 

9.509.680,27  2.454.373,78

Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης   12.867.984,91  12.534.308,21
Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα λήξης   22.377.665,18  10.079.934,43

   
 
 

V. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 

1. Η Εταιρία απασχολεί ένα άτοµο προσωπικό και έχει συνάψει συµβάσεις µε εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά την 

30/06/2006 απασχολούσε ένα άτοµο. 

2. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 2004, όµως εκκρεµεί ο έλεγχος των εταιριών που 

συγχωνεύθηκαν µε απορρόφησή τους από την Εταιρία, συγκεκριµένα της ALPHA TRUST-ΩΡΙΩΝ ∆.Α.Ε.Ε.Χ. η 

χρήση 2002 και της ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND A.E.E.X. για τις χρήσεις 2000-2004. 
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3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 

ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 

4. Η Εταιρία, µε βάση την από 20/09/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της  έχει 

προβεί σε αγορά 443.111 ιδίων µετοχών µε µέση τιµή κτήσης 2,84 ευρώ ανά µετοχή. 

5. Κατά την 30/06/2006 η εσωτερική αξία της µετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 3,26. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συγκριτική Απεικόνιση ∆ιαχρονικής Εξέλιξης Τιµών 
Alpha Trust ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α (ΚΟ) - Γενικός ∆είκτης Τιµών ΧΑ 

(7/2004 - 6/2006)

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Ιουλ-04 Νοε-04 Απρ-05 Αυγ-05 Ιαν-06 Ιουν-06

Χρηµατιστηριακή Τιµή Μετοχής

Γενικός ∆είκτης ΧΑ
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VI. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Προς τους Μετόχους της  Ανώνυµης Εταιρείας «ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α  ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» 

Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της  Ανώνυµης Εταιρείας 
«ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», της 
εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2006. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων 
οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. 

Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης, 
όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων 
στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών 
επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας 
συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο 
από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η 
διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά 
συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. 

Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει στην 
αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες 
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
 

Αθήνα,  19 Ιουλίου 2006 
Η ΟΡΚΩΤΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ  ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

 
 
 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ Γ. ΠΑΛΑΒΙ∆ΟΥ  
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.  14221 

Σ.Ο.Λ.Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
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VII. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ στις Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01/01-30/06/2006 (ποσά σε ευρώ) 
 

I. Γενικές πληροφορίες 
 
 
Στοιχεία Εταιρίας 

 

Επωνυµία: «ALPHA TRUST - ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» και µε διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST - ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Α.Ε.Ε.Χ.», όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 του καταστατικού της εταιρίας. 

 Ίδρυση: Το καταστατικό της Εταιρίας καταρτίστηκε από τον συµβολαιογράφο Αθηνών Ευάγγελο 

∆ρακόπουλο, µε την υπ’ αριθµό 3353/21.6.2000 πράξη και πράξη διόρθωσης 3396/24.7.2000 και 

εγκρίθηκε µε την µε αριθµό Κ2-8479/25-7-2000 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 7173/31-

7-20000. Έλαβε άδεια λειτουργίας µε την µε αριθµό 5/192/6-6-2000 απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς . 

∆ιέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 27-40 του Ν.3371/2005 «περί Ανωνύµων Εταιριών 

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» και από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 « περί Ανωνύµων Εταιριών».  

Ως εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η Εταιρία υπόκειται στον κώδικα δεοντολογίας 

Α.Ε.∆.Α.Κ. και Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

132/2/19.5.1998). 

Έδρα: Ο ∆ήµος Κηφισιάς, και ειδικότερα επί της οδού Ξενίας 5-7 & Χαριλάου Τρικούπη, σε 

γραφεία που έχουν υποµισθωθεί από την εταιρία «ALPHA TRUST Επενδυτικές Υπηρεσίες Α.Ε.» 

.∆ιάρκεια: Η διάρκεια ορίζεται σε 50 χρόνια από τη σύστασή της, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του 

καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρίας µπορεί να παρατείνεται µε αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης, που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. 3 & 4 και 28 παρ. 2 

του Καταστατικού. 

Σκοπός της εταιρίας: Ο σκοπός της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του καταστατικού της, 

είναι η αποκλειστική διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. Για την επιδίωξη του σκοπού της η 

Εταιρία µπορεί να συνεργάζεται ή να συµµετέχει σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρεµφερείς 

σκοπούς ή δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κεφαλαιαγοράς. 

Μετοχικό Κεφάλαιο: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 

69.927.491.52 ευρώ,  διαιρείται σε 28.658.808 µετοχές µε ονοµαστική αξία 2.44 ευρώ εκάστη και είναι 

ολοσχερώς καταβεβληµένο. 

Μετοχές: Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ονοµαστικές και διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθηνών από την 19/12/2001. 

Νόµισµα: Το νόµισµα αναφοράς είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια και οι οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

∆ιοίκηση της Εταιρίας: Η Εταιρία σύµφωνα µε το καταστατικό της διοικείται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο που αποτελείται από 5 µέχρι 11 µέλη. Η σηµερινή σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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της σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 24/8/2005 , 

αριθµεί επτά  µέλη και έχει ως εξής:  

α) Νικόλαος Κυριαζής, Πρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος 

β) Μιχαήλ Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος-Εκτελεστικό Μέλος 

γ) Κωνσταντίνος Τζινιέρης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος-Εκτελεστικό Μέλος 

δ) Αναστασία ∆ηµητρακοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ε) Νικόλαος Καραγεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

στ) Σωτήριος Χρυσάφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ζ) Alexander Zagoreos, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Έγκριση και ∆ιαθεσιµότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, 

υιοθέτησε  τις κάτωθι λογιστικές αρχές για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων: 

- Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης 

που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

- Εκτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων και γεγονότων µε τυχόν καταγραφή τους στις 

οικονοµικές καταστάσεις, όπου απαιτείται, ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις να 

απεικονίζουν µε πληρότητα και ακρίβεια την οικονοµική κατάσταση της εταιρίας. 

- Σύνταξή τους σύµφωνα µε την αρχή ότι η εταιρία θα συνεχίσει κανονικά την 

δραστηριότητά της. 

 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 

2006, έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης. Εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την 18 

Ιουλίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.alphatrust.gr/andromeda.htm  

Υπεύθυνη για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων είναι η ∆ιοίκηση της εταιρείας. 

 

II. Παράθεση λογιστικών µεθόδων που ακολουθήθηκαν για σηµαντικές συναλλαγές 
και γεγονότα 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, 

υιοθέτησε  τις κάτωθι λογιστικές αρχές για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων: 

- Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης 

που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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- Εκτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων και γεγονότων µε τυχόν καταγραφή τους στις 

οικονοµικές καταστάσεις, όπου απαιτείται, ώστε οι οικονοµικές καταστάσεις να 

απεικονίζουν µε πληρότητα και ακρίβεια την οικονοµική κατάσταση της εταιρίας. 

- Σύνταξή τους σύµφωνα µε την αρχή ότι η εταιρία θα συνεχίσει κανονικά την 

δραστηριότητά της. 

Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (στοιχεία) 
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία της Εταιρίας είναι τα ταµειακά διαθέσιµα,                           

οι βραχυπρόθεσµες επενδύσεις και οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η αποτίµηση 

όλων των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων γίνεται στην εύλογη αξία τους, µε αναγνώριση των 

µεταβολών στην Κατάσταση  Αποτελεσµάτων.   

Ειδικότερα για τις Βραχυπρόθεσµες Επενδύσεις (Χαρτοφυλάκιο), η διοίκηση της   Εταιρίας τις 

χαρακτηρίζει ως «κατεχόµενες για εµπορικούς σκοπούς».  Στην περίπτωση αυτή η αρχική 

αναγνώριση γίνεται στην εύλογη αξία, χωρίς να επιβαρύνεται µε τα έξοδα διενέργειας της συναλλαγής 

και στη συνέχεια αποτιµάται επίσης στην εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων, όπως 

ορίζει το ∆.Λ.Π. 39. 

Για τα λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Μέσα που αφορούν υποχρεώσεις ή απαιτήσεις, η διοίκηση της 

Εταιρίας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τον βραχυπρόθεσµο χαρακτήρα τους θεωρεί ότι η εύλογη αξία τους  

ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας. 

∆εν υπάρχουν ενέχυρα επί των Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων Ενεργητικού. 

 

Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα  
Οι συναλλαγές που διενεργούνται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη 

συναλλαγµατική ισοτιµία fixing του ∆ελτίου Τιµών  της Ε.Κ.Τ., όπως ισχύει κατά την ηµεροµηνία της 

συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία αναφοράς των Οικονοµικών Καταστάσεων, τα νοµισµατικά 

περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, που είναι εκφρασµένα σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε Ευρώ 

µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή. Οι συναλλαγµατικές διαφορές 

που προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 

Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 
 
α) Κίνδυνος αγοράς  

Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απώλειας λόγω µεταβολής των τρεχουσών τιµών των 

µετοχών. 

Η Εταιρία, για να περιορίσει τον κίνδυνο, επιλέγει τις εταιρίες στις οποίες επενδύει σύµφωνα µε 

ποιοτικά και οικονοµικά κριτήρια. Η Εταιρία δεν επενδύει πάνω από 10% των ιδίων κεφαλαίων της σε 

κινητές αξίες του ίδιου εκδότη.  

 
β) Κίνδυνος συναλλάγµατος 
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Οι επιδράσεις της µεταβολής των ισοτιµιών των διαφόρων νοµισµάτων, όπου η Εταιρία έχει 

επενδύσεις σε χρεόγραφα, δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τα αποτελέσµατα τη Εταιρίας. 

 
γ) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου προκύπτει από µεταβολές στις αγορές επιτοκίων. 

Ο κίνδυνος αυτός είναι σχεδόν ανύπαρκτος για την Εταιρία µας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει 

σηµαντική εξάρτηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων από τα επιτόκια της αγοράς. 

 
δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος αδυναµίας εκπλήρωσης των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων, όταν αυτές γίνουν απαιτητές, λόγω έλλειψης απαραίτητης ρευστότητας. 

Ο κίνδυνος αυτός είναι ανύπαρκτος για την Εταιρία µας, λόγω µη ύπαρξης υποχρεώσεων και της 

ύπαρξης σηµαντικού ύψους ρευστών διαθεσίµων. 

 

ε) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλοµένων να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Οι κύριοι αντισυµβαλλόµενοι µε την Εταιρία είναι οι χρηµατιστές, 

µε τους οποίους ο πιστωτικός κίνδυνος µηδενίζεται, λόγω αυτόµατης τακτοποίησης των 

υποχρεώσεων τους µέσω του συστήµατος εκκαθάρισης.            

 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

• Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στην αξία της τιµής κτήσης , η οποία είναι 

προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις συσσωρευµένες 

αποσβέσεις.  

Οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής των παγίων καταχωρούνται στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων σαν έξοδο, κατά τον χρόνο πραγµατοποίησης τους. 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν τον λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο 

απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η 

εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

 

Έπιπλα 5 έτη 

Η/Υ & Ηλεκτρονικά συστήµατα 3-4 έτη 

Εξοπλισµός  Τηλεπικοινωνιών 5 έτη 

Λοιπός Εξοπλισµός 5 έτη 

 

∆εν χρειάστηκε να γίνουν προσαρµογές στην ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων λόγω κυρίως της µικρής σηµαντικότητας των κονδυλίων. 
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Η Εταιρία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. 
 

 

• Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στην αξία της τιµής κτήσης , η οποία είναι 

προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις συσσωρευµένες 

αποσβέσεις.    

Η Εταιρία στα ασώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού καταχωρεί την αξία κτήσης των 

λογισµικών προγραµµάτων τα οποία αποσβένει µε συντελεστές 30% (ωφέλιµη ζωή 3,3 έτη).  

 

Βραχυπρόθεσµες Επενδύσεις σε χρεόγραφα 
Ο κύριος σκοπός των Εταιρειών ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου, σύµφωνα και µε τον Ν. 3371/2005, 

είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών. 

Τα διαθέσιµα της εταιρίας τοποθετούνται:  

- Σε κινητές αξίες εισηγµένες στην κύρια και παράλληλη αγορά χρηµατιστηρίου αξιών κράτους 

µέλους Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

- Σε κινητές αξίες που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε άλλη εποπτευόµενη αγορά 

κράτους µέλους Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι 

αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό. 

- Σε κινητές αξίες εισηγµένες στην κύρια ή παράλληλη αγορά χρηµατιστηρίου αξιών κράτους 

µη µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι 

αναγνωρισµένη και ανοικτή στο κοινό. 

- Σε τίτλους µεριδίων ελληνικών αµοιβαίων κεφαλαίων, σε τίτλους µεριδίων κοινοτικών 

αµοιβαίων κεφαλαίων και σε τίτλους µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων τρίτου εντός κράτους 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

- Σε νεοκδιδόµενες κινητές αξίες υπό τους εξής όρους: 

α) Η έκδοσή τους περιλαµβάνει την υποχρέωση εισαγωγής τους εντός ενός έτους το 

αργότερο σε χρηµατιστήρια και αγορές των ανωτέρω περιπτώσεων 

β) Σε περίπτωση κατά την οποία οι νεοεκδιδόµενες αξίες αφορούν κάλυψη µετοχικού 

κεφαλαίου ανώνυµης εταιρίας µε δηµόσια εγγραφή, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ΚΝ 

2190/1920, η εταιρία δύναται να συνάπτει µε τον Ανάδοχο της ως άνω εκδόσεως σύµβαση 

για τη συµµετοχή της στη δηµόσια εγγραφή υπό την επιφύλαξη της υποπεριπτώσεως (α) 

ανωτέρω. 

- Σε άλλες κινητές αξίες, µέχρι ποσού που, κατά την τοποθέτηση δεν υπερβαίνει το 1/10 των 

ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, ύστερα από ειδικά άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

- Σε κινητά και ακίνητα πράγµατα που εξυπηρετούν τις άµεσες λειτουργικές ανάγκες της 

εταιρίας, µέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 1/10 των ιδίων κεφαλαίων της. 
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- Σε µετρητά και τραπεζικές καταθέσεις. Κατά τη τοποθέτηση των ως άνω διαθεσίµων η εταιρία 

τηρεί τους όρους και περιορισµούς που τυχόν θέτει η νοµοθεσία για εταιρείες διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας χαρακτηρίζει το χαρτοφυλάκιο, µε την έννοια όλων των ανωτέρω, ως 

«κατεχόµενο για εµπορικούς σκοπούς». Τα χρεόγραφα απεικονίζονται στην εύλογη αξία τους χωρίς 

να επιβαρύνονται µε τα έξοδα διενέργειας της συναλλαγής , και στην συνέχεια  αποτιµούνται επίσης 

στην εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων, όπως ορίζει το ∆.Λ.Π.39 . 

 
Για τους εισηγµένους στα χρηµατιστήρια τίτλους ως εύλογη αξία  είναι η τρέχουσα τιµή της 

ηµεροµηνίας που απεικονίζονται ενώ για τους µη εισηγµένους σε χρηµατιστήρια τίτλους η εύλογη 

αξία τους, όπως έχει προσδιορισθεί µε βάση στοιχεία, κατά την ηµεροµηνία που απεικονίζονται. Για  

τους τίτλους Οµολόγων και τα µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων που κατέχει η Εταιρία θεωρούνται, οι 

δηµοσιευµένες τιµές τους στην ηµεροµηνία αναφοράς της συνταχθείσας Οικονοµικής Κατάστασης.  

 
Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά το ποσό που θεωρείται επισφαλές (µη εισπράξιµο). 

Τυχόν απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση την τιµή του ξένου νοµίσµατος κατά την 

ηµεροµηνία της συναλλαγής και απεικονίζονται στην λογιστική κατάσταση µε βάση την τιµή του ξένου 

νοµίσµατος την ηµέρα της απεικόνισης. 

 
∆ιαθέσιµα 

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά στο Ταµείο της Εταιρίας καθώς και τα ισοδύναµα των 

ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις repos, οι καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 

βραχείας διάρκειας σε ευρώ και σε ξένο νόµισµα και απεικονίζονται στην πραγµατική αξία τους. 

Τυχόν διαθέσιµα σε ξένο νόµισµα αποτιµώνται µε βάση την τιµή του ξένου νοµίσµατος κατά την 

ηµεροµηνία της απεικόνισης τους. 

 
Ίδιες µετοχές 

Η απόκτηση Ιδίων µετοχών εµφανίζεται στα ίδια κεφάλαια µε το κόστος κτήσης. Το αποτέλεσµα 

από την αγοραπωλησία Ιδίων µετοχών επίσης  εµφανίζεται στα ίδια κεφάλαια.  

 
Μερίσµατα 

Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται σαν υποχρέωση µετά την έγκρισή τους από την Γενική 

Συνέλευση των µετόχων 

 
Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρία έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση ως 

αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. 
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Υποχρεώσεις από Φόρους και αναβαλλόµενη φορολογία 
Η Εταιρία φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Ν. 

3371/2005,  όπως ισχύει, και υποχρεούται να καταβάλλει φόρο 0,3% ετησίως επί του µέσου όρου 

των επενδύσεων σε τρέχουσες τιµές, πλέον των διαθεσίµων όπως απεικονίζονται στους τριµηνιαίους 

πίνακες επενδύσεων (άρθρο 34 Ν. 3371/2005). Με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση της εταιρίας και των µετόχων της και συνεπώς δεν υπάρχει αναβαλλόµενη 

φορολογία. 

 
Έσοδα 

Τα έσοδα της Εταιρίας αναλύονται σε: 

(α) Έσοδα από την αγοραπωλησία χρεογράφων: Περιλαµβάνουν το αποτέλεσµα που προέκυψε 

από την πώληση χρεογράφων καθώς και την υπεραξία ή την υποαξία που προέκυψε από την 

αποτίµηση του χαρτοφυλακίου σε τρέχουσες τιµές κατά την ηµεροµηνία της σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

(β) Έσοδα από τόκους: Περιλαµβάνουν τους τόκους που έχουν εισπραχθεί καθώς και τους 

τόκους που είναι απαιτητοί βάσει χρονικής αναλογίας µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 

(γ) Μερίσµατα: Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδο, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής 

τους µε την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατός των. 

 
Έξοδα 

Τα έξοδα καταχωρούνται µε την πραγµατοποίησή τους. Στα έξοδα περιλαµβάνονται και 

λειτουργικές µισθώσεις που καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση τις πληρωµές που γίνονται σύµφωνα 

µε τον χρόνο χρήσης του µισθίου. 

 

III.  Γνωστοποιήσεις που προβλέπονται από τα επιµέρους ∆.Π.Χ.Π. 
 
(1) Πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού 
 

Παρατίθεται ανάλυση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων: 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 
 ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΣΤΑ ∆.Λ.Π. 
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
ΣΤΑ ∆.Λ.Π. 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

 31/12/2005 1/1/06-30/6/06  30/06/2006 31/12/2005 1/1/06-30/6/06 . 30/06/2006 

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ    

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 100.965,65 0,00 0,00 100.965,65 100.965,47 0,00 0,00 0,18

 

(2) Επενδύσεις και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 
Αφορά εγγύηση για µίσθωση αυτοκινήτου. 
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(3) Απαιτήσεις από χρηµατιστές 

 
      Αφορά απαίτηση από πωλήσεις χρεογράφων των τριών τελευταίων ηµερών της περιόδου. Η 

Εταιρία, για τους λογαριασµούς των χρηµατιστών που εµφανίζουν χρεωστικά και πιστωτικά 

υπόλοιπα, συµψηφίζει τις απαιτήσεις µε τις υποχρεώσεις και ανάλογα το χρεωστικό ή πιστωτικό 

υπόλοιπο που προκύπτει εµφανίζεται αντίστοιχα στις θέσεις απαιτήσεις ή οφειλές του ισολογισµού. 

     
    
(4) Άλλες απαιτήσεις 
 

Η ανάλυση των κονδυλίων «άλλες απαιτήσεις» κατά την 30.06.2006 είναι η εξής: 

 30/06/2006 31/12/2005

Τόκοι δουλευµένοι οµολογιών  38.625,09 98.042,57
Τόκοι δουλευµένοι καταθέσεων προθ/µίας  5.044,00 2.957,81
Μερίσµατα εισπρακτέα 287.833,18 80.603,50
Απαιτήσεις κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου 46.853,08 46.853,08
Προπληρωθέντα έξοδα επόµενων χρήσεων 0,00 7.549,58
Λοιποί χρεώστες 3.180,78 12.270,68

381.536,13 248.277,22
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν υπάρχει κίνδυνος µη είσπραξή τους. 

 

(5) Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις σε χρεόγραφα 
 

O λογαριασµός των χρεογράφων αναλύεται ως εξής: 

 30/06/2006 31/12/2005

Μετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 48.886.047,87 63.746.829,50
Μετοχές εισηγµένες σε Χρηµατιστήρια εξωτ/κού 10.729.589,71 4.972.959,87
Μετοχές µη εισηγµένες στο Χρηµ/στήριο Αθηνών 0,01 0,01
Οµολογίες Εσωτερικού 0,00 0,00
Οµολογίες Εξωτερικού 5.401.391,57 7.735.334,28
Αµοιβαία κεφάλαια Εσωτερικού 972.303,04 1.996.788,59
Αµοιβαία κεφάλαια Εξωτερικού 2.304.790,86 1.180.397,12

68.294.123,06 79.632.309,37
 

Πλήρης ανάλυση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας παρατίθεται στο δηµοσιευµένο πίνακα επενδύσεων 

της 30/06/2006. 

 
Βασική Κατανοµή Χαρτοφυλακίου:  

 30/06/2006

Μετοχές 87,29%
Οµόλογα 7,91%
Συλλογικές Επενδύσεις 4,80%

100,00%
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Νοµισµατική Κατανοµή Χαρτοφυλακίου:  
 30/06/2006

Ευρώ 84,90%
Λίρα Αγγλίας 4,05%
Ρον Ρουµανίας 0,17%
∆ολάριο ΗΠΑ 10,88%

100,00%
 

(6) ∆ιαθέσιµα 
 

Τα διαθέσιµα της 30.06.2006 αναλύονται ως εξής: 
 

 30/06/2006 31/12/2005

Ταµείο 509,36 368,28
Καταθέσεις όψεως σε ευρώ 2.133.171,08 113.118,22
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 66.959,98 15.429,56
Καταθέσεις προθεσµίας σε ευρώ 20.177.024,76 12.739.068,85

22.377.665,18 12.867.984,91
 

Τα διαθέσιµα είναι το 24,68% στο σύνολο των επενδύσεων.  

 

(7) Οφειλές σε χρηµατιστές 
 
Αφορά οφειλές για αγορές χρεογράφων των τριών τελευταίων ηµερών περιόδου.  
 
(8) Άλλες τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
 
Οι άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις της 30.06.2006 αναλύονται ως εξής:   

 30/06/2006 31/12/2005

Πιστωτές διάφοροι 122.434,09 3.826.119,51
Υποχρεώσεις προς Ασφαλιστικούς οργανισµούς  980.78 1.886,20
Έξοδα χρήσης δουλευµένα 148.719,72 18.915,36
Επιταγές πληρωτέες 2.284,65 2.284,65

274.419,24 3.849.205,72
 

(9)  Άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
 
       Ο λογαριασµός αυτός αφορά την πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού. 
 

Οι προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού οι οποίες ανέρχονται σε ποσό ευρώ 12.292,00 

αφορούν τις αποζηµιώσεις που θα καταβάλλει η Εταιρία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2190/1920 

στους αποχωρούντες υπαλλήλους της λόγω συνταξιοδοτήσης. Το ύψος της αποζηµίωσης που θα 

καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού της αποζηµίωσης που θα καταβάλλονταν σε 

περίπτωση απόλυσης. ∆εν κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω αναπροσαρµογή της σωρευµένης 

πρόβλεψης µε βάση κάποια αναλογιστική µελέτη λόγω του περιορισµένου αριθµού του 
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εργοδοτούµενου προσωπικού. Περιλαµβάνεται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις γιατί την 

31/12/2007 δεν θα έχει θεµελιωθεί δικαίωµα συνταξιοδότησης. 

∆εν υπάρχουν άλλα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους. 
 
 

(10) Αποθεµατικά 
 

Τα Αποθεµατικά της 30.06.2006 αναλύονται ως εξής: 

 30/06/2006 31/12/2005

Τακτικό αποθεµατικό 798.043,64 0,00
Ειδικό αποθεµατικό Ν. 1969/91 2.842.632,51 2.842.632,51
∆ιαφορά από µετατροπή Μ.Κ. σε ευρώ  20.376,01 20.376,01

3.661.052,16 2.863.008,52
 

 
(11) Αποτελέσµατα εις νέο  
 

Τα Αποθεµατικά της 30.06.2006 αναλύονται ως εξής: 

 30/06/2006 31/12/2005

Αποτελέσµατα εις νέο 11.936.406,16 2.893.405,24
11.936.406,16 2.893.405,24

 

Η κίνηση του λογαριασµού στην διάρκεια της περιόδου ήταν η εξής: 

 

Υπόλοιπο της 31.12.2005 2.893.405,24
Πλέον: Από αποτέλεσµα χρήσεως 2005 9.043.000,92
Σύνολο την 30.06.2006 11.936.406,16

 
 

(12)  Ακαθάριστα έσοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου 
     

 Αναλύονται  ως εξής: 
 30/06/2006 30/06/2005

Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου  1.689.771,50 1.691.589,09
Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων 6.376.337,71 4.108.110,37

8.066.109,21 5.799.699,46
 

Οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου περιλαµβάνουν τους τόκους που έχουν εισπραχθεί καθώς και τους 

τόκους που είναι απαιτητοί, βάσει χρονικής αναλογίας µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου και 

αναλύονται ως εξής :  

 30/06/2006 30/06/2005

Μερίσµατα µετοχών  1.284.552,65 1.270.308,86
Τόκοι καταθέσεων  207.062,46 180.937,65
Τόκοι οµολογιών 198.156,39 240.342,58

1.689.771,50 1.691.589,09
 



 

18 

Τα έσοδα από αγοραπωλησίες χρεογράφων αναγνωρίζονται  και καταχωρούνται στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων και περιλαµβάνουν κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων (µετοχές, οµόλογα, 

αµοιβαία κεφάλαια, αποτελέσµατα από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα κ.λ.π.) καθώς και τα 

αποτελέσµατα από την αποτίµηση χρεογράφων στο τέλος κάθε περιόδου στην οποία αναφέρονται οι 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

    

Αναλυτικότερα ο λογαριασµός «Κέρδη από αγοραπωλησίες χρεογράφων» την 30η Ιουνίου 2006 

περιλαµβάνει τα εξής: 

 30/06/2006 30/06/2005

Κέρδη από αγοραπωλησίες µετοχών 2.877.391,19 2.388.584,31
Κέρδη από αποτίµηση σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ 3.681.250,62 1.723.224,05
Κέρδη από αγοραπωλησίες αµοιβαίων κεφαλαίων  -172.397,51 31.992,30
Κέρδη από αγοραπωλησίες οµολόγων -9.906,59 -35.690,29

6.376.337,71 4.108.110,37
 

(13)  Άλλα έσοδα-έξοδα 

Η ανάλυση του κονδυλίου «Άλλα έσοδα-έξοδα» κατά την 30.06.2006 είναι η εξής: 

 30/06/2006 30/06/2005

Συναλλαγµατικές διαφορές χρεωστικές -47.495,78 0,00
Συναλλαγµατικές διαφορές πιστωτικές 23.571,72 1.055,85
Λοιπά -0,81 0,00
 -23.924,87 1.055,85
 

 
Άλλες πληροφορίες 
 

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας, σύµφωνα µε την από 19.12.2005 απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας έχει ανατεθεί, µε την 20.12.2005 “Σύµβαση ∆ιαχείρισης 

Χαρτοφυλακίου”, στην ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ από την οποία και ασκήθηκε κατά την περίοδο 1/01-

30/06/2006 µε βάση την επενδυτική πολιτική που καθορίστηκε µε την από 31.12.2002 απόφαση της 

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Η διάρκεια της Σύµβασης αυτής, η οποία εγκρίθηκε από 

την Τακτική Γενική Συνέλευση της 08/03/06 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, αν δεν 

καταγγελθεί, ανανεώνεται αυτόµατα για ένα έτος κάθε φορά µε έγκριση της τακτικής γενικής 

συνέλευσης των µετόχων.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει επίσης Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία έχει αποκλειστικά 

συµβουλευτικό χαρακτήρα για τα επενδυτικά θέµατα της Εταιρίας.  

Η Εταιρία έχει  συνάψει σύµβαση δανεισµού ενός µισθωτού από την ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ, τον 

οποίο απασχολεί ως εσωτερικό ελεγκτή. 

Οι Λογιστικές και εν γένει Οικονοµικές Υπηρεσίες καθώς και η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 

Μετόχων, σύµφωνα µε την από 19.12.05 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, έχουν 

ανατεθεί µε την από 20.12.2005 «Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών», στην ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ και 
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παρέχονται µε βάση τη σχετική σύµβαση που έχει συναφθεί µεταξύ των δύο µερών, σύµφωνα µε την 

από 20.08.2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας. Η διάρκεια 

της σύµβασης αυτής, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 08/03/06 σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, είναι ετήσια και αν δεν καταγγελθεί, ανανεώνεται αυτόµατα για ένα 

έτος κάθε φορά. Η ALPHA TRUST ΑΕΠΕΥ, προσφέρει επιπλέον στην Εταιρία και άλλες απαραίτητες 

υποστηρικτικές υπηρεσίες για την διεκπεραίωση των καθηµερινών εργασιών της, χωρίς πρόσθετη 

επιβάρυνση. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 8/03/2006 προενέγκρινε αµοιβές ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για τη  χρήση  2006 συνολικού ποσού ευρώ 116.000,00.  

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 2004 όµως εκκρεµεί ο έλεγχος των 

εταιριών που συγχωνεύθηκαν µε απορρόφησή τους από την Εταιρία, συγκεκριµένα της ALPHA 

TRUST-ΩΡΙΩΝ ∆.Α.Ε.Ε.Χ. η χρήση 2002 και της ALPHA TRUST-ASSET MANAGER FUND A.E.E.X. 

για τις χρήσεις 2000-2004. 

 

 

Κηφισιά,  18  Ιουλίου 2006 

 

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