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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.2 Ν. 3556/2007)

Εξ όσων γνωρίζουµε, δηλώνουµε ότι οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες
καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο
αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού, των Υποχρεώσεων, της Καθαρής Θέσεως και των
Αποτελεσµάτων Χρήσεως της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., καθώς και των
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 3 – 5 του Ν.3556/2007, καθώς και ότι η
εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις
πληροφορίες, που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν.3556/2007 και των
σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αθήναι, 26 Αυγούστου 2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ι.ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ.ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
επί των Ιδιαίτερων και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων
για την περίοδο από 1.1.2016 έως 30.6.2016

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, σας παραθέτουµε την παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» για τις Ενοποιηµένες και
Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2016 έως 30 Ιουνίου
2016.
Η παρούσα Έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση και τα
αποτελέσµατα της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, περιγραφή των σηµαντικών
γεγονότων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλειοµένης περιόδου, περιγραφή
της προβλεπόµενης εξέλιξης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας και του Οµίλου, παράθεση
των σηµαντικών συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της Εταιρίας, και των
θυγατρικών του Οµίλου της, καθώς και µεταξύ της Εταιρίας και των Εταιριών του Οµίλου
ALPHA BANK στην οποία ανήκει.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Κατά την περίοδο 1.1.2016 – 30.6.2016 όπως αποτυπώνεται στις οικονοµικές καταστάσεις ο
κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρίας παρουσίασε µείωση σε σύγκριση µε την
αντίστοιχη περσινή περίοδο η οποία οφείλεται κυρίως στην µείωση των εσόδων από παροχή
υπηρεσιών.
Για την Εταιρία τα κέρδη προ φόρων εισοδήµατος παρουσίασαν µείωση κατά ποσοστό
29,19%. Για τον Όµιλο προέκυψαν ζηµιές πριν τον φόρο εισοδήµατος ποσού Ευρώ 5,5 εκατ.
οι οποίες οφείλονται σε πρόβλεψη για επίδικες διαφορές θυγατρικής εταιρίας.
Η συµµετοχή των θυγατρικών εταιριών στον κύκλο εργασιών της περιόδου ανήλθε στο
19,72%.
Την 30.06.2016 το χαρτοφυλάκιο του Οµίλου περιελάµβανε 31 ακίνητα εκ των οποίων 23
βρίσκονταν στην Ελλάδα, 5 στην Σερβία, 2 στη Βουλγαρία και 1 στη FYROM.
Η λογιστική αξία του συνόλου των ακινήτων του Οµίλου ανέρχεται σε 70,02 εκατ. Και δεν
διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη αξία.
Κύκλος εργασιών
Aνήλθε σε Ευρώ 6,44 εκατ. έναντι Ευρώ 7,71 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου
παρουσιάζοντας µείωση κατά 16,47%. Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών (εκτιµήσεις και
διαχείριση ακινήτων) παρουσίασαν µείωση κατά 16,85% η οποία οφείλεται κυρίως στη
µείωση των εσόδων από εκτιµήσεις ακινήτων. Επίσης µείωση κατά 15,66% παρουσίασαν τα
έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων.
Έσοδα από τόκους
Ανήλθαν σε Ευρώ 0,34 εκατ. έναντι Ευρώ 0,64 εκατ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου
παρουσιάζοντας µείωση κατά 46,87%. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη σηµαντική
µείωση των επιτοκίων των προθεσµιακών καταθέσεων.
Σύνολο εξόδων
Το σύνολο εξόδων του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων στο Α΄ εξάµηνο
του έτους 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 12,26 εκατ. έναντι Ευρώ 4,27 εκατ. την αντίστοιχη περσινή
περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση κατά 187,12%.
Η σηµαντική αύξηση οφείλεται στην πρόβλεψη ποσού Ευρώ 8,00 εκατ. στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου. Αντίθετα το σύνολο των εξόδων της Εταιρίας στο Α΄ εξάµηνο του
2016 ανήλθε σε Ευρώ 3,13 εκατ. έναντι Ευρώ 3,29 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του έτους
2015 παρουσιάζοντας µικρή µείωση.
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Ζηµιές / Κέρδη προ φόρων
Για τους προαναφερθέντες λόγους το αποτέλεσµα προ φόρων για το Α΄ εξάµηνο 2016 είναι
ζηµιογόνο και διαµορφώνεται στο ποσό Ευρώ -5,48 έναντι κερδών ποσού Ευρώ 4,08 εκατ.
της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Για την Εταιρία το αποτέλεσµα προ φόρων για το Α΄
εξάµηνο 2016 είναι κερδοφόρο και διαµορφώνεται στο ποσό Ευρώ 2,31 εκατ.
παρουσιάζοντας µείωση σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα Α΄ εξαµήνου 2015 που
ανήρχετο στο ποσό Ευρώ 3,26 εκατ.
Ζηµιές / Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας
Το καθαρό αποτέλεσµα του Οµίλου µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας για το Α΄
εξάµηνο 2016 είναι ζηµιογόνο και διαµορφώνεται στο ποσό Ευρώ -6,25 εκατ. έναντι κερδών
ποσού Ευρώ 3,12 το αντίστοιχο διάστηµα Α΄ εξαµήνου 2015.
Για την Εταιρία το αποτέλεσµα για το Α΄ εξάµηνο 2016 είναι κερδοφόρο και διαµορφώνεται
στο ποσό των Ευρώ 1,60 εκατ. παρουσιάζοντας µείωση σε σύγκριση µε το αντίστοιχο
διάστηµα Α΄ εξαµήνου 2015 που ανήρχετο στο ποσό των Ευρώ 2,41 εκατ.
Ταµειακές ροές
Τα χρηµατικά διαθέσιµα του Οµίλου για το Α΄ εξάµηνο του έτους 2016 ανήλθαν σε Ευρώ
66,46 εκατ.
Τα χρηµατικά διαθέσιµα είναι επενδεδυµένα σε προθεσµιακές καταθέσεις. Λόγω της
αυτάρκειας των διαθεσίµων του Οµίλου δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ
Οι βασικοί αριθµοδείκτες οικονοµικής διαρθρώσεως για τον Όµιλο έχουν ως εξής :
Σχόλια
∆είκτης οικονοµικής
αυτάρκειας
∆είκτης βαθµού
χρηµατοδοτήσεως των
ακινητοποιήσεων
από Ίδια Κεφάλαια
∆είκτης απεικονίσεως
γενικής ρευστότητας

Ίδια Κεφάλαια /
Σύνολο Υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια / Πάγια

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
/ Βραχυπρόθεσµες
Υποχρεώσεις

30.6.2016
978,92%

31.12.2015
3.058,68%

181,46%

188,24%

643,46%

2.852,23%

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ης
∆εν υπάρχουν λοιπά µεταγενέστερα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 30
Ιουνίου 2016 γεγονότα που αφορούν τον Όµιλο και την Εταιρία για την οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
(∆.Π.Χ.Π.)
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και εκµισθώσεις ακινήτων για το Β΄ εξάµηνο 2016
αναµένεται να παρουσιάσουν µείωση σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα έσοδα του Α΄ εξαµήνου
2016.
Το σύνολο των γενικών και διοικητικών εξόδων για το Β΄ εξάµηνο του έτους 2016,
λαµβανοµένης υπ’ όψιν της πρόβλεψης για επίδικες διαφορές που σχηµατίστηκε κατά το Α΄
εξάµηνο 2016, αναµένεται να παρουσιάσουν µικρή µείωση.
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα για το Β΄ εξάµηνο του έτους 2016 θα συνεχίσουν να
παρουσιάζουν µείωση λόγω της συνεχούς πτώσης των επιτοκίων προθεσµιακών
καταθέσεων.
Το τελικό αποτέλεσµα µετά το φόρο εισοδήµατος για την Εταιρία θα είναι θετικό αλλά θα
παρουσιάσει µείωση µε το αντίστοιχο αποτέλεσµα της προηγούµενης χρήσης.
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Για τον Όµιλο το τελικό αποτέλεσµα λόγω της σχηµατισθείσας πρόβλεψης για επίδικες
διαφορές θα είναι ζηµιογόνο.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η ελληνική οικονοµία έχει επιδείξει σηµεία αντοχής, καθώς η επιβολή των κεφαλαιακών
ελέγχων το καλοκαίρι του 2015 είχε τελικά µικρότερο αρνητικό αντίκτυπο από ότι αρχικώς
είχε εκτιµηθεί. Το ΑΕΠ µειώθηκε µόλις κατά 0,3% στο 2015, ενώ περιορίσθηκε περαιτέρω
κατά 0,7%, σε ετήσια βάση, στο πρώτο εξάµηνο του 2016. Η ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης έχει δηµιουργήσει θετικές προοπτικές για την ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας στο β΄εξάµηνο του 2016, αφού οι δανειστές ενέκριναν την τµηµατική εκταµίευση
της δεύτερης δόσεως του προγράµµατος από τον ESM, ύψους Ευρώ 10,3 δισ.. Η
εκταµίευση των δόσεων αποσκοπεί να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας και
επιτρέπει τη µερική εκκαθάριση των ληξιπροθέσµων οφειλών της γενικής κυβερνήσεως
προς τον ιδιωτικό τοµέα, ενώ παράλληλα θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ρευστότητα και στην
οικονοµική δραστηριότητα του β’ εξαµήνου του 2016.
Στη διάρκεια του α’ εξαµήνου του 2016 συνεχίστηκαν οι πιέσεις στις εµπορικές αξίες και τα
µισθώµατα τόσο των οικιστικών όσο και των επαγγελµατικών ακινήτων. Βασικό
χαρακτηριστικό της αγοράς η ιδιαίτερα περιορισµένη ζήτηση, που σχετίζεται άµεσα µε τα
υψηλά ποσοστά ανεργίας, τη φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας και την
έλλειψη ρευστότητας. Οι συνεχείς αλλαγές επί του φορολογικού πλαισίου (ΕΝΦΙΑ, πρόσθετη
φορολόγηση Ανωνύµων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία-ΑΕΕΑΠ,
φορολόγηση ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων επιχειρήσεων) επιβαρύνουν περαιτέρω τις
συνθήκες στην αγορά ακινήτων.
Οι προοπτικές σταθεροποίησης και ανάκαµψης της αγοράς ακινήτων είναι άµεσα
συνδεόµενες µε την ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας, τη βελτίωση των
προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, την καλυτέρευση των συνθηκών
χρηµατοδότησης, καθώς και από την υιοθέτηση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Ο Όµιλος και η Εταιρία
χρηµατοοικονοµικών µέσων :

εκτίθενται

στους

παρακάτω

κινδύνους

από

τη

χρήση

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλοµένων να
εκπληρώσουν τις συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Οι συναλλαγές της Εταιρίας και του
Οµίλου µε πελάτες- µισθωτές αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας τους
προκειµένου να µην παρατηρούνται
καθυστερήσεις πληρωµών
και
επισφάλειες. Ο σηµαντικότερος όγκος συναλλαγών
πραγµατοποιείται µε συνδεδεµένες εταιρίες του Οµίλου της ALPHA BANK. Ο Όµιλος
περιορίζει την έκθεσή του σε πιστωτικούς κινδύνους επενδύοντας µόνο σε προθεσµιακές
καταθέσεις.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε την δυνατότητα της Εταιρίας και του Οµίλου να
εκπληρώνει τις χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται απαιτητές. Ο
Όµιλος όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις ,εµφανίζει υπερεπαρκή ρευστότητα
συνολικού ποσού Ευρώ 66,46 εκατ. και εποµένως ο σχετικός κίνδυνος δεν φαίνεται να µπορεί
να επηρεάσει την λειτουργία του.
Κίνδυνος συνθηκών αγοράς
Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο αλλαγής τιµών, στον κίνδυνο
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και στον κίνδυνο των επιτοκίων. Ο Όµιλος έχει περιορισµένη
έκθεση σε διακυµάνσεις επιτοκίων αφού οι επενδύσεις των προθεσµιακών καταθέσεων είναι
σταθερού επιτοκίου.
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών από τις επενδύσεις στις χώρες της
Νοτιανατολικής Ευρώπης. Ο Όµιλος µε την πολιτική που ακολουθείται ως µέλους του Οµίλου
της ALPHA BANK δεν είναι ιδιαίτερα εκτεθειµένος στους ανωτέρω κινδύνους.
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Λειτουργικός κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος συνίσταται κυρίως στην λανθασµένη εκτίµηση αξιών ακινήτων. Η
έκθεση της Εταιρίας και του Οµίλου περιορίζεται στο ελάχιστο µε την πολιτική εναλλαγής
εκτιµητών, τη διενέργεια δειγµατοληπτικών εκτιµήσεων από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών και
τη βελτίωση, µε σχετικές αναθεωρήσεις του συστήµατος διαχειρίσεως ποιότητας.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Ο Όµιλος και η Εταιρία ανήκουν στον Όµιλο της ALPHA BANK και παρέχουν υπηρεσίες στο
πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας προς την ALPHA BANK και τις λοιπές εταιρίες του
Οµίλου της οι οποίες δεν έχουν µεταβληθεί σε σχέση µε την τελευταία ετήσια έκθεση. Οι όροι
συνεργασίας µε τις εταιρίες αυτές δεν διαφέρουν από τους εφαρµοζόµενους όρους προς µη
συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρίας και του Οµίλου µε συνδεδεµένα µέρη έχουν ως
εξής :
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
Απαιτήσεις από :
Πελάτες
2.580.736
2.423.480
Λοιπές απαιτήσεις
156.981
537
Ταµείο και διαθέσιµα
65.347.489
55.996.958
Σύνολο
68.175.206
58.420.975
Υποχρεώσεις προς:
Προµηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

333.331
103.911
438.242

334.331
17.500
351.831

Τα αποτελέσµατα από τα συνδεδεµένα µέρη κατά το διάστηµα Α΄ εξαµήνου 2016 αναλύονται
ως εξής:
Έσοδα
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Σύνολο

4169.215
1.885.788
293.112
6.348.115

3.670.845
1.271.361
270.247
5.212.453

Έξοδα
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπά γενικά και διοικητικά έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

492.284
14.605
1.113
508.002

492.284
7.599
1.113
500.996

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

171.580

171.580

Για την Εταιρία
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Θεµιστοκλής Ι. Κορκόντζελος
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KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Στρατηγού Τόµπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάς
ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96

Telephone Τηλ: +30 210 60 62 100
Fax
Φαξ: +30 210 60 62 111
Internet www.kpmg.gr
e-mail postmaster@kpmg.gr

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Εισαγωγή
Επισκοπήσαµε το συνηµµένο ατοµικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ
ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») της 30 Ιουνίου 2016 και τις σχετικές ατοµικές και ενοποιηµένες
καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις
επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξάµηνης οικονοµικής έκθεσης του
άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη κατάρτιση και
παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης,
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριµένα µε το ∆.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεση
Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». ∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί
αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την
επισκόπησή µας.
Εύρος Επισκόπησης
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτηµάτων, κυρίως προς
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην
εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι
ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
της Ελεγκτικής και συνεπώς δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι
έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να
εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου.
Συµπέρασµα
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε το οποίο θα
µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 34
«Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά».
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Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών
στοιχείων της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξάµηνης οικονοµικής
έκθεσης µε τη συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2016
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 18701
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
1.Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία
Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (η « Εταιρία » ) ιδρύθηκε το έτος 1942 µε την επωνυµία
«Ανώνυµος Εταιρία Ιδιοκτησιών Φροντίδος Κτηµάτων και Οικονοµικών Συµφερόντων
(ΙΦΚΟΣ) » και µετονοµάσθηκε το 1982 σε «ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυµος Εταιρία Κτηµατικών
Οικοδοµικών Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων». Το 1998 προστέθηκε η λέξη ALPHA
στην επωνυµία της εταιρίας.
Έχει έδρα τον ∆ήµο της Αθήνας και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σταδίου 24.
Την 30.6.2016 απασχολούσε συνολικά 76 άτοµα εκ των οποίων τα 22 είναι αποσπασµένοι
από την ALPHA BANK.
η

Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί µέχρι την 3 Ιουλίου 2052 και δύναται να παραταθεί µε
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.
Σκοπός της Εταιρίας είναι:
α)Η διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτους και η
παροχή συµβουλών επί συναφών θεµάτων.
β)Η ανάληψη οικοδοµικών εργασιών, η ανέγερση και εκµετάλλευση ξενοδοχειακών και
τουριστικών εγκαταστάσεων, η άσκηση κτηµατικών και µεσιτικών εργασιών και τουριστικών
επιχειρήσεων πάσης φύσεως, είτε απ’ ευθείας είτε µέσω τρίτων.
γ) Η οργάνωση και εκµετάλλευση εµπορικών, βιοµηχανικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, η
εκπόνηση µελετών πάσης φύσεως η παροχή εν γένει συµβουλών επί των ως άνω
αντικειµένων και η διενέργεια εκτιµήσεων για λογαριασµό τρίτων επί συναφών θεµάτων.
δ)Η συµµετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, η συµµετοχή της σε
Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρίες
∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας ή
επιχειρήσεως.
Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ανήκει στον όµιλο της ALPHA BANK, η οποία στις 30.6.2016
συµµετείχε στο µετοχικό της κεφάλαιο κατά ποσοστό 89,77% µέσω της εταιρίας ALPHA
GROUP INVESTMENTS LIMITED, κατά 1,70% µέσω της εταιρίας ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΤΟΕΕ και
κατά 1,70% µέσω εταιρίας ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ στις οποίες η ALPHA BANK
συµµετέχει κατά ποσοστό 100%.Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται
στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της Τραπέζης µε την µέθοδο της ολικής
ενοποίησης.
Σύµφωνα µε το υπ΄αριθµόν 419/28.8.2015 Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το
Καταστατικό της Εταιρίας η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας είναι η εξής :
Πρόεδρος (Εκτελεστικό Μέλος):
Θεµιστοκλής Ι. Κορκόντζελος
Αντιπρόεδρος (Εκτελεστικό Μέλος):
Κωνσταντίνος Θ. Λαµπρινόπουλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος (Εκτελεστικό Μέλος): Γεώργιος Ε. Ποιµενίδης
Μη Εκτελεστικά Μέλη:
Μαριάννα ∆. Αντωνίου
Κωνσταντίνος Ρ. ∆ορκοφίκης
Αθανάσιος Κ. Συρράκος
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη:
Αριστείδης Α. ∆εσποτόπουλος
Λώλος Σαράντης-Εύαγγελος
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την
η
25 Αυγούστου 2016 και έχουν αναρτηθεί στο διαδύκτιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.astikaakinita.gr .
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2.Βάση παρουσίασης
Η Εταιρία και ο Όµιλος κατήρτισαν τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της
30.6.2016 σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 34, περί ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων, όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε
εξαίρεση τα αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους.
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός
αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις.
Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Εταιρία και τον Όµιλο για τη λήψη
αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται
σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές.
Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις
τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή
της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Οι κυριότεροι παράγοντες που δηµιουργούν αβεβαιότητες σε ότι αφορά την εφαρµογή της εν
λόγω αρχής σχετίζονται κυρίως µε το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα και
διεθνώς και µε τα επίπεδα ρευστότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του τραπεζικού
συστήµατος. Εντός της χρήσεως 2015 επιβλήθηκαν περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων, που
εξακολουθούν να υφίστανται έως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων,
σύµφωνα µε τις επιµέρους Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου που προσδιορίζουν την
εφαρµογή τους.
Στη διάρκεια του α’ εξαµήνου του 2016 συνεχίστηκαν οι πιέσεις στις εµπορικές αξίες και τα
µισθώµατα τόσο των οικιστικών όσο και των επαγγελµατικών ακινήτων. Βασικό
χαρακτηριστικό της αγοράς η ιδιαίτερα περιορισµένη ζήτηση, που σχετίζεται άµεσα µε τα
υψηλά ποσοστά ανεργίας, τη φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας και την
έλλειψη ρευστότητας. Οι συνεχείς αλλαγές επί του φορολογικού πλαισίου (ΕΝΦΙΑ, πρόσθετη
φορολόγηση Ανωνύµων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία-ΑΕΕΑΠ,
φορολόγηση ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων επιχειρήσεων) επιβαρύνουν περαιτέρω τις
συνθήκες στην αγορά ακινήτων.
Η Εταιρία και ο Όµιλος λαµβάνοντας υπόψη:
- την µεσοπρόθεσµη χρηµατοδότηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Στήριξης («ΕΜΣ»), σύµφωνα µε τη συµφωνία που υπογράφτηκε στις 19.8.2015,
υπό την προϋπόθεση υλοποίησης οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που αναµένεται να
συνδράµουν στην οικονοµική σταθερότητα και βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας,
- την πρόσφατη ψήφιση από την Ελληνική Βουλή νοµοθετικών ρυθµίσεων που σχετίζονται µε
τις προαπαιτούµενες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και την ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης του προγράµµατος προσαρµογής, βάσει των οποίων ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισµός Στήριξης ενέκρινε την τµηµατική εκταµίευση της δεύτερης δόσης του ανωτέρω
προγράµµατος,
-ότι οι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά την
ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2016 δεν επηρεάζουν
τη λειτουργία της Εταιρίας δεδοµένου ότι όλες οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω του
ηλεκτρονικού συστήµατος των τραπεζών (e Banking),
-το γεγονός ότι διαθέτουν επαρκή χρηµατικά διαθέσιµα για την εξυπηρέτηση των
λειτουργικών τους δραστηριοτήτων και δεν έχουν δανειακές υποχρεώσεις,
-ότι οι προοπτικές σταθεροποίησης και ανάκαµψης της αγοράς ακινήτων είναι άµεσα
συνδεόµενες µε την ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας, τη βελτίωση των
προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, την καλυτέρευση των συνθηκών
χρηµατοδότησης, καθώς και από την υιοθέτηση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου,
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εκτιµούν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της συνέχισης της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεών τους.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία και ο Όµιλος για τη σύνταξη των συνοπτικών
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις
δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2015, αφού
ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων οι οποίες εκδόθηκαν από το
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και εφαρµόστηκαν από 1.1.2016:
• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως
11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»: Λογιστικός χειρισµός απόκτησης συµµετοχών σε
σχήµατα υπό κοινή δραστηριότητα (Κανονισµός 2015/ 2173/24.11.2015)
• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών
Καταστάσεων»: Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων (Κανονισµός 2015/2406/18.12.2015)
• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες
Ακινητοποιήσεις» και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 38 «Άυλα Περιουσιακά
Στοιχεία»: Αποσαφήνιση των αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης (Κανονισµός
2015/2231/2.12.2015)
• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες
Ακινητοποιήσεις» και του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που
φέρουν καρπούς (Κανονισµός 2015/2113/23.11.2015)
• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονοµικές
καταστάσεις»: Η µέθοδος της καθαρής θέσεως στις ιδιαίτερες οικονοµικές
καταστάσεις (Κανονισµός 2015/2441/18.12.2015)
• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2012-2014 (Κανονισµός
2015/2343/15.12.2015)
Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων από την Εταιρία και τον Όµιλο δεν είχε επίπτωση
στις οικονοµικές της καταστάσεις.
Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέχρι την 31.12.2016, προτύπων και διερµηνειών ή
τροποποιήσεων αυτών, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν εντός του έτους από το
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και που η εφαρµογή τους θα είναι
υποχρεωτική ή προαιρετική για περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2016, ενδέχεται να
επηρεάσει αναδροµικά τις περιόδους που καλύπτονται από αυτές τις ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις.
3.Λοιπά γενικά και διοικητικά έξοδα
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Η πρόβλεψη για επίδικες διαφορές ποσού Ευρώ 8.000.000 στις οικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου οφείλεται σε υφιστάµενη δικαστική εκκρεµότητα θυγατρικής εταιρίας.

4.Φόρος εισοδήµατος
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4334/16.7.2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη
διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Ε.) και
της ΠΟΛ. 1159/17.7.2015 ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων είναι
29%.
Ανάλυση φόρου εισοδήµατος:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τρέχων φόρος
Αναβαλλόµενος
φόρος
Σύνολο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

_______________________________________________________
1.1/
1.1/
1.1/
1.1/
30.6.2016
30.6.2015
30.6.2016
30.6.2015
679.682
890.300
625.933
793.299
91.732
771.414

63.188
953.488

86.586
712.519

57.921
851.220

Πίνακας µε ανάλυση του αναβαλλόµενου φόρου που αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων:
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

________________________________________________________
1.1/
1.1/
1.1/
1.1/
30.6.2016
30.6.2015
30.6.2016
30.6.2015
Αποζηµίωση
προσωπικού
Λοιπές προσωρινές
διαφορές παγίων
Φορολογικές διαφορές

2.807

2.839

2.807

2.839

(58.560)
(35.979)
(91.732)

(66.027)
_____(63.188)

(53.414)
(35.979)
(86.586)

(60.760)
______(57.921)

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009.Σε µελλοντικό φορολογικό
έλεγχο οι φορολογικές αρχές µπορεί να µην αποδεχθούν συγκεκριµένες δαπάνες ως
εκπιπτόµενες για τη χρήση 2010 και να επιβάλλουν πρόσθετους φόρους εισοδήµατος για τη
Α
µητρική Εταιρία. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4174/2013 η Εταιρία για τη
χρήση 2011,2012, 2013 και 2014 έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη από
τους νόµιµους ελεγκτές.
Α
Με το άρθρο 65 του Ν.4174/2013 οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρίες
που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση
ετήσιου πιστοποιητικού ως προς την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά
αντικείµενα. Το εν λόγω πιστοποιητικό υποβάλλεται αφενός στην ελεγχόµενη εταιρία εντός 10
ηµερών από την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήµατος, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο
Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία έγκρισης του
Ισολογισµού από την Γενική Συνέλευση. Με το άρθρο 56 του Ν.4410/3.8.2016 για τις χρήσεις
από 1.1.2016 η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού καθίστανται προαιρετική. Για τη χρήση
2015 αναµένεται η λήψη φορολογικού πιστοποιητικού για την Εταιρία χωρίς επιφύλαξη από
τους νόµιµους ελεγκτές.
Η θυγατρική εταιρία ALPHA REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD έχει ελεγχθεί φορολογικά
µέχρι και την χρήση 2008. Η θυγατρική εταιρία ALPHA ASTIKA AKINITA D.O.O.E.L.
SKOPJE έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση 2005. Η θυγατρική εταιρία ALPHA REAL ESTATE
BULGARIA E.O.O.D. δεν έχει ελεγχθεί από την χρήση 2007.
Η θυγατρική εταιρία ALPHA REAL ESTATE SERVICES SRL έχει ελεγχθεί µέχρι και την
χρήση 1998. Η θυγατρική εταιρία CHARDASH TRADING E.O.O.D. δεν έχει ελεγχθεί από τη
χρήση 2006.
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5.Κέρδη ανά µετοχή
Βασικά κέρδη ανά µετοχή :
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµικό αριθµό
των µετοχών που υφίσταντο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς :
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

_____________________________________________________________
1.1/
1.1/
1.1/
1.1/
___30.6.2016
30.6.2015
30.6.2016
30.6.2015
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες)
Μέσος σταθµισµένος αριθµός
µετοχών (τεµάχια)
Κέρδη ανά µετοχή Ευρώ

(6.247.422)

3.121.546

1.598.953

2.413.029

14.000.000
(0,45)

14.000.000
0,22

14.000.000
0,11

14.000.000
0,17

Προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή :
Τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν από την προσαρµογή του σταθµισµένου
µέσου όρου των υφιστάµενων κοινών µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου για δυνητικώς
εκδοθησόµενες κοινές µετοχές . Οι Εταιρίες του Οµίλου δεν διαθέτουν µετοχές αυτής της
κατηγορίας, κατά συνέπεια τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή συµπίπτουν µε τα βασικά.

6.Ενσώµατα πάγια (ιδιοχρησιµοποιούµενα)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οικόπεδα
Λοιπός
και κτήρια εξοπλισµός Σύνολο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Οικόπεδα
Λοιπός
και κτήρια εξοπλισµός
Σύνολο

Αξία κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Καταστροφές
30 Ιουνίου 2015

2.020.360
_______2.020.360

597.675 2.618.035
1.327
1.327
(36.310) (36.310)
562.692 2.583.052

2.020.360
_______2.020.360

565.818 2.586.178
1.327
1.327
(36.310) (36.310)
530.835 2.551.195

1 Ιουλίου 2015
Προσθήκες
Συναλλαγµατικές διαφορές
Καταστροφές – Εκποιήσεις
31 ∆εκεµβρίου 2015

2.020.360
_______2.020.360

562.692 2.583.052
4.016
4.016
(126)
(126)
(136) ___(136)
566.446 2.586.806

2.020.360
_______2.020.360

530.835 2.551.195
2.947
2.947
(136)
(136)
533.646 2.554.006

1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
30 Ιουνίου 2016

2.020.360
_______2.020.360

566.446 2.586.806
__2.953 ___2.953
569.399 2.589.759

2.020.360
_______2.020.360

533.646 2.554.006
______- _______533.646 2.554.006

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2015
171.372
Αποσβέσεις περιόδου
9.524
Αποσβέσεις ΜεταφορώνΕκποιηθέντων
Συναλλαγµατικές διαφορές
_____30 Ιουνίου 2015
180.896
1 Ιουλίου 2015
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις µεταφορώνεκποιηθέντων
Συναλλαγµατικές διαφορές
31 ∆εκεµβρίου 2015

269.998
24.269

441.370
33.793

171.372
9.524

268.578
22.558

439.950
32.082

(36.310) (36.310)
____8
___8
257.965 438.861

_____180.896

(36.310)
_____254.826

(36.310)
_____435.722

180.896
9.523

257.965
24.578

438.861
34.101

180.896
9.523

254.826
22.803

435.722
32.326

_____190.419

(135)
__(88)
282.320

(135)
___(88)
472.739

_____190.419

(135)
_____277.494

(135)
_____467.913
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1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις µεταφορώνεκποιηθέντων
Συναλλαγµατικές διαφορές
30 Ιουνίου 2016
Αναπόσβεστη αξία
30 Ιουνίου 2016
31 ∆εκεµβρίου 2015
30 Ιουνίου 2015

190.419
9.524

282.320
24.925

472.739
34.449

190.419
9.524

277.494
22.702

467.913
32.226

_____199.943

___(13)
307.232

__(13)
507.175

______199.943

______300.196

______500.139

262.167 2.082.584
284.126 2.114.067
304.727 2.144.191

1.820.417
1.829.941
1.839.464

1.820.417
1.829.941
1.839.464

233.450 2.053.867
256.152 2.086.093
276.009 2.115.473

7.Άυλα πάγια
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έξοδα λογισµικού
(software)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Έξοδα λογισµικού
(software)

Αξία κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
30 Ιουνίου 2015

873.207
____45
873.252

873.088
______873.088

1 Ιουλίου 2015
Προσθήκες
31 ∆εκεµβρίου 2015

873.252
__8.155
881.407

873.088
__8.157
881.245

1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
30 Ιουνίου 2016

881.407
___302
881.709

881.245
______881.245

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις περιόδου
30 Ιουνίου 2015

869.715
__3.430
873.145

869.665
__3.423
873.088

1 Ιουλίου 2015
Αποσβέσεις περιόδου
31 ∆εκεµβρίου 2015

873.145
___147
873.292

873.088
___140
873.228

1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις περιόδου
30 Ιουνίου 2016

873.292
_1.248
874.540

873.228
__1.217
874.445

7.169
8.115
107

6.800
8.017
-

Αναπόσβεστη αξία
30 Ιουνίου 2016
31 ∆εκεµβρίου 2015
30 Ιουνίου 2015

8. Επενδύσεις σε ακίνητα
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οικόπεδα
και κτήρια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Οικόπεδα
και κτήρια

Αξία κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2015
Συναλλαγµατικές διαφορές
30 Ιουνίου 2015

78.300.906
___6.862
78.307.768

42.410.564
________42.410.564

1 Ιουλίου 2015
Προσθήκες
Συναλλαγµατικές διαφορές
31 ∆εκεµβρίου 2015

78.307.768
17.375
__(42.930)
78.282.213

42.410.564
________42.410.564
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78.282.213
__(61.601)
78.220.612

42.410.564
________42.410.564

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις περιόδου
Συναλλαγµατικές διαφορές
30 Ιουνίου 2015

7.751.717
757.200
____663
8.509.580

4.846.337
222.937
______5.069.274

1 Ιουλίου 2015
Αποσβέσεις περιόδου
Συναλλαγµατικές διαφορές
31 ∆εκεµβρίου 2015

8.509.580
757.245
__(3.404)
9.263.421

5.069.274
222.938
_______5.292.212

1 Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις περιόδου
Συναλλαγµατικές διαφορές
30 Ιουνίου 2016

9.263.421
758.588
__(5.125)
10.016.884

5.292.212
222.937
_______5.515.149

Αναπόσβεστη αξία
30 Ιουνίου 2016
31 ∆εκεµβρίου 2015
30 Ιουνίου 2015

68.203.728
69.018.792
69.798.188

36.895.415
37.118.352
37.341.290

1 Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Συναλλαγµατικές διαφορές
30 Ιουνίου 2016

Η πλειονότητα των ανωτέρω παγίων είναι µισθωµένα, µε µακροχρόνιες λειτουργικές
µισθώσεις. Η διάρκεια των µισθώσεων είναι δωδεκαετής µε δυνατότητα ανανεώσεως ή
παρατάσεως βάσει συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών.
Για την τρέχουσα περίοδο τα µισθώµατα ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 1.368.711 για την
Εταιρία και στο ποσό των Ευρώ 2.095.511 για τον Όµιλο.
Για την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2015 τα µισθώµατα ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ
1.346.729 για την Εταιρία και στο ποσό των Ευρώ 2.492.048 για τον Όµιλο. Η µείωση των
µισθωµάτων για τον Όµιλο οφείλεται στην αποχώρηση του κύριου µισθωτή από το ακίνητο
της θυγατρικής CHARDASH TRADING EOOD.
9.Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
η

Την 30 Ιουνίου 2016 η Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 100% στις κάτωθι εταιρίες οι οποίες
ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποιήσεως και δεν έχουν µεταβληθεί σε σχέση µε
31.12.2015 :
α) Στην εταιρία ALPHA REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD µε έδρα το Βελιγράδι και το
κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 6.319.000.
β) Στην εταιρία ALPHA ASTIKA AKINITA D.O.O.E.L. SKOPJE µε έδρα τα Σκόπια και το
κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 640.000.
γ) Στην εταιρία ALPHA REAL ESTATE BULGARIA E.O.O.D. µε έδρα τη Σόφια και το
κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 306.780.
δ) Στην εταιρία CHARDASH TRADING E.O.O.D µε έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας και το
κόστος εξαγοράς πλέον των αυξήσεων του κεφαλαίου ανήλθε στο ποσό των Ευρώ
30.455.017.
ε) Στην εταιρία ALPHA REAL ESTATE SERVICES S.R.L. µε έδρα το Βουκουρέστι και το
κόστος εξαγοράς ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 289.000.
10. Ταµείο και διαθέσιµα
Το ταµείο και τα διαθέσιµα όπως εµφανίζονται στο ενεργητικό αναλύονται ως ακολούθως:
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ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

___________________________________________
30.6.2016
31.12.2015
30.6.2016
31.12.2015
_____________________________________________________________
Ταµείο
486
445
208
436
64.899.347
55.996.964
54.824.385
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 66.459.363
Σύνολο
66.459.849
64.899.792
55.997.172
54.824.821

Το ταµείο και τα ταµειακά διαθέσιµα όπως εµφανίζονται στην κατάσταση ταµειακών ροών
αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

___________________________________________

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και
προθεσµίας
Σύνολο

30.6.2016
30.6.2015
30.6.2016
30.6.2015
__ __________________________________________________________
486
1.022
208
1.011
66.375.775
66.376.261

61.865.002
61.866.024

55.952.884
55.953.092

53.066.376
53.067.387

11. Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 30.6.2016 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ
58.100.000, διαιρούµενο σε 14.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 4,15
ευρώ εκάστης.

12. Μέρισµα
Σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.6.2016
αποφασίσθηκε η µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2015.

13.Αποθεµατικά
η

Την 30 Ιουνίου 2016 τα αποθεµατικά για τον Όµιλο και την Εταιρία αναλύονται ως κάτωθι:

Τακτικό αποθεµατικό
Αποθεµατικό αποτίµησης
διαθεσίµων προς πώληση
αξιογράφων
Συναλλαγµατικές διαφορές
µετατροπής οικονοµικών
καταστάσεων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.6.2016
31.12.2015
4.981.182
4.838.105

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
30.6.2016
31.12.2015
4.941.881
4.802.881

21.303

21.303

21.303

21.303

(2.814.719)
2.187.766

(2.705.081)
2.154.327

_______4.963.184

______4.824.184

Το τακτικό αποθεµατικό υπολογίζεται στο 5% των καθαρών κερδών µετά την αφαίρεση του
αναλογούντος φόρου. Ο σχηµατισµός του παύει να είναι υποχρεωτικός όταν φτάσει
τουλάχιστον το ένα τρίτο του µετοχικού κεφαλαίου, χρησιµοποιείται δε µόνο για συµψηφισµό
ζηµιών και δεν είναι προς διανοµή.
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14. Λοιπές υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

____________________________________________
30.6.2016
31.12.2015
30.6.2016
31.12.2015
_______________________________________________________
Μερίσµατα πληρωτέα
11.948
11.948
Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο
921.463
568.351
896.821
496.954
Λοιποί παρακρατούµενοι φόροι
86.760
306.403
86.760
260.960
Φ.Π.Α.
315.806
51.976
306.786
51.976
Κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών
Ταµείων
80.372
121.392
80.372
121.392
Αποθεµατικά κοινοχρήστων
643.058
642.358
643.058
642.358
Λοιπές υποχρεώσεις
125.174
162.934
32.177
10.774
____________________Προβλέψεις για επίδικες διαφορές
8.000.000
Σύνολο
10.172.633
1.865.362
2.045.974
1.596.362

Το ποσό των µερισµάτων πληρωτέων αφορά µερίσµατα παρελθουσών χρήσεων τα οποία
µετά την παρέλευση πενταετίας αποδίδονται στο δηµόσιο.

15. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών
Η Εταιρία ανήκει στον όµιλο της ALPHA BANK, είναι θυγατρική της ALPHA GROUP
INVESTMETS LIMITED στην οποία η ALPHA BANK συµµετέχει κατά 100% και παρέχει
υπηρεσίες στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της προς την ALPHA BANK και τις
λοιπές εταιρίες του οµίλου.
Οι όροι συνεργασίας µε τις εταιρίες αυτές δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τους συνήθως
εφαρµοζόµενους όρους προς µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη στις
30.6.2016 και 31.12.2015 αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα :
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.6.2016 31.12.2015
Απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµείο και διαθέσιµα

2.580.736
156.981
65.437.489
68.175.206

1.245.853
122.710
64.899.265
66.267.828

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.6.2016 31.12.2015
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις

334.331
103.911
438.242

363.010
_72.169
435.179

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.6.2016
30.06.2015
Έσοδα
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Έσοδα από εκµίσθωση
ακινήτων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
30.6.2016
31.12.2015

2.423.480
537
55.996.958
58.420.975

1.171.561
476
54.824.379
55.996.416

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
30.6.2016
31.12.2015

334.331
_17.500
351.831

362.299
____92
362.391

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
30.6.2016
30.06.2015

4.169.215

4.986.565

3.670.845

4.536.121

1.885.788
_293.112
6.348.115

2.377.977
_362.324
7.726.866

1.271.361
_270.247
5.212.453

1.253.861
_199.772
5.989.754
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.6.2016
30.06.2015
Έξοδα
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπά γενικά και διοικητικά
έξοδα
Αποσβέσεις
Αµοιβές µελών
∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
30.6.2016
30.06.2015

492.284

581.949

492.284

581.949

14.605
_1.113
508.002

11.741
__1.059
594.749

7.599
_1.113
500.996

5.334
_1.059
588.342

171.580

157.600

171.580

157.600

Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ασκεί σηµαντική επιρροή στην Alpha
Bank AE, η οποία είναι και η τελική οικονοµική οντότητα που ασκεί έλεγχο στην Εταιρία.
Ειδικότερα στα πλαίσια του Ν.3864/2010, το ΤΧΣ απέκτησε συµµετοχή στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αλλά και σε σηµαντικές Επιτροπές της Alpha Bank AE. Κατά συνέπεια, σύµφωνα
µε το ∆ΛΠ 24, το ΤΧΣ και οι θυγατρικές του εταιρίες θεωρούνται συνδεδεµένα µέρη της
Εταιρίας.
Η Εταιρία και ο Όµιλος δεν είχαν συναλλαγές µε το ΤΧΣ ή τις θυγατρικές του εταιρίες κατά τη
διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

16. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις
α) Νοµικά θέµατα
Όσον αφορά το ακίνητο της θυγατρικής εταιρίας CHARDASH TRADING E.O.O.D. στη Σόφια
Βουλγαρίας, υφίσταται δικαστική εκκρεµότητα µε την Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών για το
ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Η Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών , σε σχέση µε το ακίνητο ιδιοκτησίας της θυγατρικής µας
εταιρίας CHARDASH TRADING E.O.O.D, άσκησε κατ΄ αυτής διεκδικητική αγωγή στα
Πολιτικά ∆ικαστήρια της Σόφιας, µε την οποία διεκδικεί την ιδιοκτησία του οικοπέδου όπου
βρίσκεται το ακίνητο, αµφισβητώντας τη νοµιµότητα της διαδικασίας αποκατάστασης
ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων των παλαιών ιδιοκτητών. Η αγωγή αυτή απερρίφθη από το
Πρωτοδικείο της Σόφιας µε απόφασή του που εκδόθηκε το 2015.
Σε συνέχεια, η Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών άσκησε έφεση κατά της πρωτοδίκου
αποφάσεως. Το Εφετείο εξέδωσε την υπ΄αριθµ. 31/6.1.2016 απόφασή του, µε την οποία
απέρριψε την ένσταση της Chardash Trading E.O.O.D για την καλόπιστη και µε νόµιµο τίτλο
κτήση του ακινήτου και έκανε δεκτή την έφεση και την αγωγή της Βουλγαρικής Ακαδηµίας
Επιστηµών, αναγνωρίζοντας την επικαλούµενη κυριότητα της επί του επίδικου ακινήτου.
Συγχρόνως, όµως, αναγνωρίζοντας την Chardash Trading E.O.O.D ως καλόπιστο επενδυτή,
υποχρέωσε την Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών να καταβάλει προς αυτήν τις δαπάνες
κατασκευής του ακινήτου, ύψους 43.615.553 BGM (περίπου 22 εκατ. Ευρώ) και αποφάσισε
ότι η Chardash Trading E.O.O.D δικαιούται να διατηρήσει τη χρήση του οικοπέδου και του
ακινήτου έως την καταβολή του ανωτέρου ποσού από την Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών.
Κατά της αποφάσεως αυτής η Chardash Trading E.O.O.D άσκησε Αίτηση Αναιρέσεως
ενώπιον του Βουλγαρικού Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου. Αίτηση Αναιρέσεως άσκησε επίσης και η
Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών, κατά του σκέλους της αποφάσεως, το οποίο την
υποχρέωνε στην καταβολή των δαπανών βελτιώσεως του ακινήτου. Το Βουλγαρικό
Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, κατά το στάδιο του παραδεκτού, απέρριψε την Αίτηση Αναιρέσεως
της Chardash Trading E.O.O.D, ενώ αντιθέτως έκανε δεκτή την Αίτηση Αναιρέσεως της
Βουλγαρικής Ακαδηµίας Επιστηµών. Υπεβλήθη αίτηµα για επανεξέταση της δυνατότητας
συζητήσεως της Αιτήσεως Αναιρέσεων της Chardash Trading E.O.O.D, λόγω αναιτιολόγητης
απορρίψεως.
Επειδή οι πιθανότητες ν΄ ανατραπεί η προαναφερθείσα εφετειακή απόφαση 31/6.1.2016 στο
Βουλγαρικό Ακυρωτικό, κατά το σκέλος της µε το οποίο αναγνωρίζεται η Βουλγαρική
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Ακαδηµία Επιστηµών ως κύρια του οικοπέδου ή έστω να κριθεί ως παραδεκτή η ασκηθείσα
προς τούτο αναίρεση της CHARDASH TRADING E.O.O.D και να παραπεµφθεί σε κύρια
συζήτηση, είναι περιορισµένες προβήκαµε στη δηµιουργία σχετικής πρόβλεψης για επίδικες
διαφορές στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.
β) Φορολογικά
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία και τις θυγατρικές της εταιρίες αναφέρονται
στη σηµείωση 4.
γ) Μισθώσεις
Όλα τα ακίνητα της Εταιρίας που εκµισθώνονται είναι εντός της Ελληνικής επικράτειας.
Η θυγατρική εταιρία ALPHA REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD,ALPHA ASTIKA AKINITA
D.O.O.E.L. SKOPJE, CHARDASH TRADING E.O.O.D. και ALPHA REAL ESTATE
BULGARIA E.O.O.D εκµισθώνουν
ακίνητα στη Σερβία στη FYROM και στη Βουλγαρία
αντίστοιχα.
Η Εταιρία εκµισθώνει ακίνητα µε µακροχρόνιες λειτουργικές µισθώσεις σύµφωνα µε τις
διατάξεις του νόµου περί εµπορικών µισθώσεων (Π.∆.34/1995), δωδεκαετούς διάρκειας.
Το σύνολο των ελαχίστων µελλοντικών µισθωµάτων που αναµένεται να εισπραχθούν
αναλύεται ως εξής:

Για το επόµενο έτος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
______________________________________________
1.7.2016-30.6.2017
1.7.2016-30.6.2017____
2.797.808
1.785.291

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
_______________________________________________
1.7.2017-30.6.2021
1.7.2017-30.6.2021____
Για το διάστηµα µεταξύ ενός και πέντε ετών
2.621.713
1.723.223
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πέρα των πέντε ετών και µέχρι την λήξη
των µισθωτικών συµβάσεων

15.412

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
15.412

Επίσης η Εταιρία για τις ανάγκες λειτουργίας της µισθώνει ακίνητα.
Το σύνολο των ελαχίστων µισθωµάτων που πρόκειται να καταβάλει αναλύεται ως εξής:

Για το επόµενο έτος

Για το διάστηµα µεταξύ ενός και πέντε
ετών

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
____________________________________________
1.7.2016-30.6.2017
1.7.2016-30.6.2017
79.074
71.008

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
_____________________________________________
1.7.2017-30.6.2021
1.7.2017-30.6.2021 __
306.925
274.659
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πέρα των πέντε ετών και µέχρι την λήξη
των µισθωτικών συµβάσεων

305.980

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

273.714

17. Λειτουργικοί Τοµείς
Η πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας για τον Όµιλο και την Εταιρία αναλύεται ως
ακολούθως:
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ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2016
Παροχή
υπηρεσιών

Εκµετάλλευση
ακινήτων

Έσοδα
Αποτελέσµατα τοµέα
Έσοδα από τόκους και
συναφή έσοδα
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες)

4.343.228
1.454.445

2.095.511
1.109.189

Ενεργητικό (30.6.2016)
Παθητικό (30.6.2016)
Κεφαλαιακές δαπάνες
(1.1-30.6.2016)

3.227.897
1.319.818

70.131.402
131.974

3.255

-

Λοιπά

Σύνολο

(8.383.974)

6.438.739
(5.820.340)

344.332

344.332
(771.414)
(6.247.422)

67.213.802 (1)
11.577.262

140.573.101
13.029.054

-

3.255

Λοιπά

Σύνολο

94.187
(361.652)

7.712.720
3.439.435

635.599

635.599
(953.488)
3.121.546

30.6.2015
Παροχή
υπηρεσιών

Εκµετάλλευση
ακινήτων

Έσοδα
Αποτελέσµατα τοµέα
Έσοδα από τόκους και
συναφή έσοδα
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη

5.126.485
2.155.116

2.492.048
1.645.971

Ενεργητικό (31.12.2015)
Παθητικό (31.12.2015)
Κεφαλαιακές δαπάνες
(1.1-31.12.2015)

419.609
1.112.107

71.036.586
494.631

8.200

17.375

66.822.649 (1)
2.770.999

138.278.844
4.377.737

5.343

30.918

(1) Στα Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις.

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.6.2016
Παροχή
υπηρεσιών
Έσοδα
Αποτελέσµατα τοµέα
Έσοδα από τόκους και
συναφή έσοδα
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη

3.800.602
1.335.616

Ενεργητικό (30.6.2016)
Παθητικό (30.6.2016)
Κεφαλαιακές δαπάνες
(1.1-30.6.2016)

375.005
1.077.414
-

Εκµετάλλευση
ακινήτων
1.368.711
1.032.942

Λοιπά

Σύνολο

(327.333)

5.169.313
2.041.225

270.247

38.736.643
54.944
-
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97.056.331 (1)
3.430.805
-

270.247
(712.519)
1.598.953
136.167.979
4.563.163
-

30.6.2015
Παροχή
υπηρεσιών
Έσοδα
Αποτελέσµατα τοµέα
Έσοδα από τόκους και
συναφή έσοδα
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη

4.735.939
2.037.532

Ενεργητικό (31.12..2015)
Παθητικό (31.12..2015)
Κεφαλαιακές δαπάνες
(1.1-31.12.2015)

394.430
1.078.191

Εκµετάλλευση
ακινήτων
1.346.729
1.054.570

Λοιπά

Σύνολο

(300.268)

6.082.668
2.791.834

472.415

38.969.501
393.782

8.157

94.633.367 (1)
2.519.462

472.415
(851.220)
2.413.029
133.997.298
3.991.435

4.274

12.431

(1) Στα Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις και
συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες.

18.Γνωστοποιήσεις εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών µέσων που αποτιµώνται στο
αναπόσβεστο κόστος.
Η εύλογη αξία των ταµειακών διαθεσίµων του Οµίλου και της Εταιρίας δεν διαφέρει σηµαντικά
από τη λογιστική τους αξία καθώς αποτελούνται από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
βραχυπρόθεσµης διάρκειας.
Επιπρόσθετα, το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων από πελάτες, των λοιπών απαιτήσεων,
των υποχρεώσεων προς προµηθευτές και των λοιπών υποχρεώσεων είναι βραχυπρόθεσµου
χαρακτήρα ενώ επίσης διακανονίστηκε στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα από την
30.6.2016 και ως εκ τούτου η εύλογη αξία του δεν διαφέρει από η λογιστική του αξία.

19.Γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων
ης

∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 30
Ιουνίου 2016 γεγονότα, που να αφορούν τον Όµιλο και την Εταιρία για τα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.).

Αθήναι, 25 Αυγούστου 2016
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ι. ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΗΣ
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Π. ΖΑΠΑΝΤΗΣ
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