
1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

31/12/2009 31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 0,18 0,18
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 2.980,10 2.940,10
Επενδύσεις σε χρεόγραφα (Αποθέµατα) 56.293.428,61 48.439.382,24
Απαιτήσεις από πελάτες (Χρεώστες) 339.519,33 360.114,06
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 318.258,78 13.927.565,51
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 56.954.187,00 62.730.002,09
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 51.150.000,00 68.819.443,60
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 5.223.162,51 -10.192.866,21
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρίας(α) 56.373.162,51 58.626.577,39
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 15.365,00 15.365,00
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 0,00 0,00
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 565.659,49 4.088.059,70
Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 581.024,49 4.103.424,70
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 56.954.187,00 62.730.002,09

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας         : www.alphatrust.gr/andromeda.htm
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων : 26/01/2010
Νόµιµος ελεγκτής              : Πηνελόπη Παλαβίδου
Ελεγκτική Εταιρία                           : ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε. 
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών      : Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, αρθ. 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις,  στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ALPHA TRUST-
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να
ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι  οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  χρήσης (01.01.2009 και 01.01.2008) 58.626.577,39 107.426.001,29
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 2.854.046,91 -41.845.990,80
Αύξηση/Μείωση  µετοχικού κεφαλαίου -5.076.844,20 0,00
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα (κέρδη) 0,00 -6.405.096,72
Αγορές/(πωλήσεις)  ιδίων µετοχών -30.617,59 -548.336,38
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2009 και 31.12.2008) 56.373.162,51 58.626.577,39

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις 5.208.308,47 -39.093.916,56
Πληρωµές σε προµηθευτές, εργαζοµένους κ.λ.π. -13.215.029,03 49.505.594,67
Πληρωµές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων -302.521,67 -513.115,15
Τόκοι πληρωθέντες 0,00 0,00
Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες -8.309.242,23 9.898.562,96
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων 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
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 0,00
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου -220.733,35 -548.336,38
Πληρωµές για µείωση  µετοχικού κεφαλαίου -5.076.844,20 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -5.000.000,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα -2.486,95 -6.576.172,41
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -5.300.064,50 -12.124.508,79
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου -13.609.306,73 -2.225.945,83
Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα έναρξης χρήσης 13.927.565,51 16.153.511,34
Ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα λήξης χρήσης 318.258,78 13.927.565,51

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Η Εταιρία κατά την 31/12/2009 και την 31/12/2008 απασχολούσε ένα άτοµο προσωπικό και έχει συνάψει συµβάσεις µε εξωτερικούς συνεργάτες. 
2. Η σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, βρίσκεται στην παράγραφο ΙV-5.6 "Γνωστοποιήσεις που προβλέπονται από τα επιµέρους ∆.Π.Χ.Π. -  Άλλες Πληροφορίες". Η 

Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 2007, 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 Α.Ε.Ε.Χ. για τις χρήσεις 2000-2004.

3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας.
4. Η Εταιρία έχει συνάψει σύµβαση δανεΙσµού µε την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  προσφέροντας για εξασφάλιση µετοχές  οι οποίες είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, συγκεκριµένα 65.000 COCA COLA (KΑ), 200.000 

FRIGOGLASS (KO)  και 115.500 ΤΙΤΑΝ (ΠO),συνολικού ποσού σε ευρώ  4.004.800,00. Το πιστωτικό υπόλοιπο του σχετικού λογαριασµού την 31/12/2009 είναι µηδενικό.  
5. Κατά την 31/12/2009 η εσωτερική αξία της µετοχής της Εταιρίας ανήρχετο σε ευρώ 2,06.
6. Η υποαξία του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 31/12/2009 ανήρχετο σε ευρώ 4.335.437,36.
7. Με την από 20.02.2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε: 

i) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 846.140,70, µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 440.707,04, από υπεραξία συγχώνευσης ποσού ευρώ 1.146,56, από
µετατροπή σε ευρώ ποσού ευρώ 20.376,01 και κερδών από πώληση ιδίων µετοχών ποσού ευρώ 383.911,09, µε ανάλογη αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής.
ii) Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 12.128.016,70, µε συµψηφισµό ίσου ποσού ζηµιών από το λογαριασµό «Αποτελέσµατα εις νέο» και ανάλογη µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής.
iii) Περαιτέρω µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ευρώ 3.384.562,80, µε επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους δώδεκα λεπτών (0,12) ανά µετοχή µε ανάλογη µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής.

8. Η Εταιρία, µε βάση την από 5/08/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, προέβει σε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό ευρώ 1.692.281,40, µε επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους 0,06 ανά 
µετοχή και  µε ισόποση µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής.

9. Η Εταιρία, µε βάση την από 9/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής  Συνέλευσης  των µετόχων της,µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009  προέβη σε αγορά 102.755 ιδίων µετοχών µε κόστος αγοράς 139.275,50 ευρώ.
10. Η Εταιρία, µε βάση την από 9/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, κατά το χρονικό διάστηµα από τις 14 Οκτωβρίου 2009 µέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2011, προτίθεται να προβεί σε αγορά ιδίων µετοχών της, η 

οποία δεν θα υπερβεί τον αριθµό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του εκάστοτε συνόλου των µετοχών της, µε ανώτατη τιµή 4,50 ευρώ και κατώτατη τιµή 0,01 ευρώ, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
11. Η Εταιρία, µε βάση την από 20/10/2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, προέβει στη διαγραφή των ιδίων µετοχών και τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 1.310.723,40 ευρώ, 

που αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία 704.690 διαγραφόµενων ιδίων µετοχών της.
12. ∆εν έχουν διενεργηθεί προβλέψεις έναντι ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, επίδικων υποθέσεων ή άλλων υποχρεώσεων. 
13. Για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων η Εταιρία εφάρµοσε τα ∆.Π.Χ.Π. Οι βασικές λογιστικές αρχές και µέθοδοι που εφαρµόστηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2008. 
14. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης, και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στην λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της Εταιρίας από και 

προς τα συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, είναι  τα εξής (ποσά σε χιλιάδες ευρώ):  
Εταιρία

α) Έσοδα 0,00
β) Έξοδα 1.144,23
γ) Απαιτήσεις 0,00
δ) Υποχρεώσεις από / προς συνδεδεµένα µέρη 64,58
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 199,16
στ) Απαιτήσεις από τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 15,37

Kηφισιά, 26 Ιανουαρίου 2010

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

NIKOΛAOΣ KYPIAZHΣ
A.∆.T. Π 641452

O ∆IEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ

KΩNΣTANTINOΣ TZINIEPHΣ
A.∆.T. Ξ 363899

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. Α/ 20006

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46671/06/Β/00/75 Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά 

Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  Ε Π Ε Ν ∆ Υ Σ Ε Ω Ν  Χ Α Ρ Τ Ο Φ Υ Λ Α Κ Ι Ο Υ

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 01/10-31/12/2009 01/10-31/12/2008

Κύκλος εργασιών 5.483.689,75 -39.072.236,84 -4.164.933,86 -10.295.866,55
Μικτά Κέρδη/Ζηµιές 4.238.657,62 -40.428.561,39 -3.373.719,41 -10.579.394,48
Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 3.373.372,70 -41.468.245,92 -4.092.746,53 -10.731.868,95
Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων 3.373.372,70 -41.468.245,92 -4.092.746,53 -10.731.868,95
Κέρδη/Ζηµιές µετά από φόρους (Α) 3.044.162,67 -41.845.990,80 -4.121.778,36 -10.778.604,61
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -190.115,76 0,00 -190.115,76 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) 2.854.046,91 -41.845.990,80 -4.311.894,12 -10.778.604,61
Σταθµισµένος Μ.Ο. του αριθµού µετοχών 27.555.028 27.801.217 27.446.970 27.684.597
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά (σε ευρώ) 0,1105 -1,5052 -0,1502 -0,3893
Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 3.373.372,70 -41.468.245,92 -4.092.746,53 -10.731.868,95


