
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚ ΙΟΥ

1.1. ™∆√πÃ∂π∞ π™√§√°π™ª√À ¶∂ƒπ√¢√À 01/01-31/03/2006
31/03/2006 31/12/2005

∂¡∂ƒ°∏∆π∫√
Πάγια Στοιχεία ενεργητικού 0,18 0,18
Αποθέµατα (Επενδύσεις σε χρεόγραφα) 80.935.034,78 79.632.309,37
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες) 201.420,64 1.328.721,45
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 16.417.654,30 12.868.925,01
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏∆π∫√À 97.554.109,90 93.829.956,01

¶∞£∏∆π∫√
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 9.219,00 9.219,00
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 0,00 0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2.536.359,52 4.109.792,81
Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 2.545.578,52 4.119.011,81
Μετοχικό Κεφάλαιο 69.927.491,52 69.927.491,52
Καθαρή Θέση Μετόχων Εταιρίας 25.081.039,86 19.783.452,68
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων (β) 95.008.531,38 89.710.944,20
™À¡√§√ ¶∞£∏∆π∫√À (·) + (‚) 97.554.109,90 93.829.956,01

™∆√πÃ∂π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρίας: •ÂÓ›·˜ 5-7, 145 62 ∫ËÊÈÛÈ¿ 
Αριθµός µητρώου Ανωνύµων  Εταιριών: 46671/06/µ/00/75
Αρµόδια Νοµαρχία: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∞.∂. Î·È ¶›ÛÙÂˆ˜
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: ·) ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜-∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜

‚) ªÈ¯·‹Ï Ã·Ù˙Ë‰¿ÎË˜, ∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜-∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜
Á) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆˙ÈÓÈ¤ÚË˜, ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜-∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜
‰) ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜
Â) ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ú·ÁÂˆÚÁ›Ô˘, ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜
ÛÙ) ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ ÃÚ˘Û¿ÊË˜, ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜
˙) Alexander Zagoreos, ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜

Ηµεροµηνία έγκρισης των περιοδικών 
οικονοµικών καταστάσεων : 17/04/2006
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : ¶ËÓÂÏfiË ¶·Ï·‚›‰Ô˘
Ελεγκτική Εταιρία: ™√§ ∞.∂. 
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: ∞Ó¤ÏÂÁÎÙË ÂÓ‰È¿ÌÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.alphatrust.gr/andromeda.htm

™À¡√¶∆π∫∞ √π∫√¡√ªπ∫∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∆∏™ 31/03/2006 ¶∂ƒπ√¢√™ (1 π∞¡√À∞ƒπ√À - 31 ª∞ƒ∆π√À 2006)
(δηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ALPHA TRUST-ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της,πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις περιοδικές οικονοµικές
καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

1.2. ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∞¶√∆∂§∂™ª∞∆ø¡ ¶∂ƒπ√¢√À 01/01-31/03/2006
01/01-31/03/2006 01/01-31/03/2005

Κύκλος εργασιών 11.419.273,25 1.855.025,38
Μικτά Κέρδη/Ζηµιές 9.843.601,82 1.374.219,75
Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 9.652.315,81 1.230.476,69
Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 9.652.315,81 1.230.476,69
Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων 9.652.315,81 1.230.476,69
Φόροι 73.922,26 61.135,51
Κέρδη/Ζηµιές µετά από φόρους 9.578.393,55 1.169.341,18
∫·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÂ:
Μετόχους Εταιρίας 9.578.393,55 1.169.341,18
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε €) 0,347 0,04

1.3. ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ª∂∆∞µ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™ 
01/01-31/03/2006 01/01-31/03/2005

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01/01/2006 και 01/01/2005) 89.710.944,20 74.994.205,36
Κέρδη (ζηµιές) της χρήσεως  µετά από φόρους 9.578.393,55 1.169.341,18

99.289.337,75 76.163.546,54

Αύξηση/Μείωση  µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) -4.113.711,72 -3.095.151,26
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ΄ευθείας στην καθαρή θέση 0,00 518.479,98
Αγορές/ πωλήσεις  ιδίων µετοχών -167.094,65 1.391.517,52

-4.280.806,37 -1.185.153,76

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31/03/2006 και 31/03/2005) 95.008.531,38 74.978.392,78

1.4. ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞∆∞™∆∞™∏™ ∆∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡ 
01/01-31/03/2006 01/01-31/03/2005

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Εισπράξεις από απαιτήσεις 12.546.594,56 1.768.284,14
Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους κ.λ.π. -4.722.655,39 12.177.087,44
Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων -142.409,17 -124.464,58
Τόκοι πληρωθέντες 0,00 0,00
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ÂÎÚÔÒÓ ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (·) 7.681.530,00 13.820.907,00
∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
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,συγγενών, κοινοπραξιών κ.λ.π. 0,00 0,00
Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (µετοχών,αξιογράφων) 0,00 0,00
Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/(ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (‚) 0,00 0,00
ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -167.094,65 1.909.997,50
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
Μερίσµατα πληρωθέντα -3.965.706,06 -3.095.247,45
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (Á) -4.132.800,71 -1.185.249,95
∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· 
& ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ÂÚÈfi‰Ô˘ (·)+(‚)+(Á) 3.548.729,29 12.635.657,05

∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· & ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 12.867.984,91 12.534.308,21
∆·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· & ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 16.416.714,20 25.169.965,26

¶ƒ√™£∂∆∞ ™∆√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™:
1. Η Εταιρία απασχολεί ένα άτοµο προσωπικό και έχει συνάψει συµβάσεις µε εξωτερικούς συνεργάτες, κατά την 

31/03/2005 απασχολούσε ένα άτοµο.
2. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 2001.
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 433.202 ιδίων µετοχών µε µέση τιµή κτήσης 2,84 ευρώ ανά µετοχή.
5. Κατά την 31/03/2006 η εσωτερική αξία της µετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 3,37.

KËÊÈÛÈ¿, 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2006

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
NIKO§AO™ KYPIAZH™

A.∆.T. Π 641452

O ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ
KøN™TANTINO™ TZINIEPH™

A.∆.T. Ξ 363899

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
¡π∫√§∞√™ ∆∑∞¡∂∆√™ 

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/ 20006


