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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ποσά σε Ευρώ
Από 1 Ιανουαρίου έως

Από 1 Ιουλίου έως

30.9.2015

30.9.2014

30.9.2015

30.9.2014

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

5.971.814

5.869.066

1.235.875

1.898.615

Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων

2.022.324

2.047.725

675.595

676.263

Σύνολο εσόδων

7.994.138

7.916.791

1.911.470

2.574.878

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

(2.512.324)

(2.862.857)

(815.820)

(914.791)

Αµοιβές τρίτων

(1.117.363)

(1.411.826)

(320.313)

(429.176)

(1.027.430)

(1.260.792)

(488.592)

(534.964)

(386.082)

(394.931)

(127.640)

(134.190)

(5.043.199)

(5.930.406)

(1.752.365)

(2.013.121)

676.847

1.076.130

204.432

325.798

3.627.786

3.062.515

363.537

887.555

(1.292.356)

(848.535)

(441.136)

(239.403)

2.335.430

2.213.980

(77.599)

648.152

0,17

0,16

(0,01)

0,05

Σηµ.

Λοιπά γενικά και διοικητικά έξοδα
Αποσβέσεις

5,6,7

Σύνολο εξόδων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος
Φόρος εισοδήµατος
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Καθαρά κέρδη µετά το φόρο
εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη µετά από φόρους
ανά µετοχή βασικά και
προσαρµοσµένα (€)
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Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις σελ. 13-24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
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 30.9.2015 απασχολούσε συνολικά 78 άτοµα εκ των οποίων τα 24 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
παροχή συµβουλών επί συναφών θεµάτων.

η

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 30.9.2015
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 ALΡHΑ BANK
συµµετέχει κατά ποσοστό 100%.Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται
στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου της Τραπέζης µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., που έλαβε
χώρα την 17.6.2014, αποφασίστηκε η αύξηση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από 7
σε 8 µέλη και εξελέγη νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τριετή θητεία, το οποίο στη συνέχεια
συγκροτήθηκε σε σώµα. Με την από 28.8.2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
εξελέγη νέο µέλος σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και σήµερα η σύνθεση του ∆.Σ. έχει ως
ακολούθως:
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
Σαράντης-Ευάγγελος Γ. Λώλος
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Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την 2
Νοεµβρίου 2015.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2. Βάση παρουσίασης

Η Εταιρία και ο Όµιλος κατήρτισαν τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της
30.9.2015 σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 34, περί ενδιάµεσων
οικονοµικών καταστάσεων, όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή
της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Οι κυριότερες αβεβαιότητες, που αφορούν την εφαρµογή της εν λόγω αρχής σχετίζονται µε
το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα καθώς και τα επίπεδα ρευστότητας του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και του τραπεζικού συστήµατος. Ειδικότερα κατά το πρώτο εξάµηνο και
ως αποτέλεσµα των αβεβαιοτήτων στο εσωτερικό οικονοµικό περιβάλλον κυρίως σε ότι
αφορά την έκβαση των διαπραγµατεύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
σηµειώθηκαν σηµαντικές εκροές καταθέσεων από το τραπεζικό σύστηµα, οι οποίες
οδήγησαν στην επιβολή περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων και τραπεζικής αργίας η οποία
ανακοινώθηκε στις 28.6.2015 και διήρκεσε έως τις 19.7.2015. Οι περιορισµοί στην κίνηση
κεφαλαίων, εξακολουθούν να υφίστανται έως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών
καταστάσεων ενώ οι επιµέρους διατάξεις εφαρµογής τους τροποποιούνται κατά περίπτωση
µε την έκδοση Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου.
Οι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ηµεροµηνία
ης
έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της 30 Σεπτεµβρίου 2015 δεν επηρεάζουν την
λειτουργία της Εταιρίας δεδοµένου ότι όλες οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω του
ηλεκτρονικού συστήµατος των τραπεζών (e Banking). Τα χρηµατικά διαθέσιµα της Εταιρίας
είναι επαρκή, δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις και η εταιρία αναµένεται ότι κατά το
προσεχές χρονικό διάστηµα θα εξυπηρετήσει οµαλά τις λειτουργικές της υποχρεώσεις.
Οι διαπραγµατεύσεις της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών
αναγκών της ελληνικής οικονοµίας ολοκληρώθηκαν στη βάση των όσων ανακοινώθηκαν στη
Σύνοδο Κορυφής της 12ης Ιουλίου του 2015 και η σχετική συµφωνία µε τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Στήριξης που υπογράφτηκε στις 19.8.2015 µεταξύ των άλλων προβλέπει:
• την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας για το
µεσοπρόθεσµο χρονικό διάστηµα υπό την προϋπόθεση υλοποίησης οικονοµικών
µεταρρυθµίσεων που αναµένεται να συνδράµουν στην οικονοµική σταθερότητα και
βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας
• τη διάθεση ποσού Ευρώ 10 έως 25 δισ. για την κάλυψη τυχόν αναγκών
ανακεφαλαιοποίησης ή/και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων
Η µητρική εταιρία Alpha Bank, µε την οποία πραγµατοποιείται το µεγαλύτερο µέρος του
κύκλου εργασιών της εταιρίας, συνέταξε τις τελευταίες ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις της 30.09.2015 µε βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας αφού λήφθηκαν υπόψη οι αβεβαιότητες και οι παράγοντες που αναφέρονται
αναλυτικά στη σηµείωση 1.2.1 των ανωτέρω ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Με βάση τα ανωτέρω αναµένεται ότι θα υπάρξει σταδιακή οµαλοποίηση του οικονοµικού
περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία και η µητρική της Alpha Bank Α.Ε., ως
εκ τούτου η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, λαµβάνοντας περαιτέρω υπόψη την χρηµατοοικονοµική
της θέση εκτιµά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της συνέχισης
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
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Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε
εξαίρεση τα αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που αποτιµήθηκαν 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 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 31.12.2014, 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 1.1.2015:
• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε
εργαζοµένους»: Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών: Εισφορές εργαζοµένων
(Κανονισµός 2015/29/17.12.2014)
• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων:
− κύκλος 2010-2012 (Κανονισµός 2015/28/17.12.2014)
− κύκλος 2011-2013 (Κανονισµός 1361/18.12.2014)
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 31.12.2015, 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 1.1.2015, ενδέχεται να
επηρεάσει αναδροµικά τις περιόδους που καλύπτονται από αυτές τις ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις.

3. Φόρος εισοδήµατος
Ανάλυση φόρου εισοδήµατος:

Τρέχων φόρος
Αναβαλλόµενος
φόρος
Σύνολο

1/130/9/15
1.108.688

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/11/71/730/9/14
30/9/15
30/9/14
896.026
218.388
257.741

1/130/9/15
1.031.921

260.425
1.369.113

100.741
996.767

260.435
1.292.356

197.237
415.625

31.480
289.221

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1/11/730/9/14
30/9/15
755.886
238.622
92.649
848.535

202.514
441.136

1/730/9/14
210.521
_28.882
239.403

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

________________________________________________________
Από 1 Ιανουαρίου έως
30.9.2015
30.9.2014

Αποζηµίωση
προσωπικού
Λοιπές προσωρινές
διαφορές παγίων

Από 1 Ιουλίου έως
Από 1 Ιανουαρίου έως
Από 1 Ιουλίου έως
30.9.2015
30.9.2014
30.9.2015
30.9..2014 30.9.2015
30.9.2014

13.658

4.259

10.819

1.420

13.658

(274.083)
(260.425)

(105.000)
(100.741)

(208.056)
(197.237)

(32.900)
(31.480)

(274.093)
(260.435)
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4.259

10.819

1.420

(96.908) (213.333)
(92.649) (202.514)

(30.302)
(28.882)

Με το Ν.4334/16.7.2015 «Επείγουσες ρυθµίσεις» για τη διαπραγµάτευση και σύναψη
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.) καθώς και την έκδοση της
ΠΟΛ.1159/17.7.2015 αυξήθηκε ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων
από 26% σε 29% για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από
1.1.2015 και εφεξής. Η επίπτωση από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή
καταχωρήθηκε εντός του γ΄ τριµήνου 2015.
Συµφωνία µεταξύ ονοµαστικού και πραγµατικού φορολογικού συντελεστή :

Επιπρόσθετα η επίπτωση από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα λοιπά
αποτελέσµατα που καταχωρήθηκε απ΄ευθείας στην καθαρή θέση ανήλθε σε Ευρώ 2.217 για
τον Όµιλο και την Εταιρία.
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 και 2013 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 .Μετά την παρέλευση δεκαοκτώ µηνών από την
έκδοση της Εκθέσεως Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς επιφύλαξη και µε την προυπόθεση
ότι δεν έχουν εντοπισθεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου
Οικονοµιών, θεωρείται περαιωµένος ο έλεγχος της συγκεκριµένης εταιρικής χρήσης. Για τη
χρήση 2014 η Εταιρία έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη από τους
νόµιµους ελεγκτές.
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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 2007. 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.
4. 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 :

1/130/9/15
3.439.340

Καθαρά κέρδη
Μέσος σταθµισµένος
αριθµός µετοχών
(τεµάχια)
14.000.000
Κέρδη ανά µετοχή
Ευρώ
0,25

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1/11/71/730/9/14
30/9/15
30/9/14
3.256.808
317.794
1.002.390

1/130/9/15
2.335.430

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
1/11/730/9/14
30/9/15
2.213.980
(77.599)

1/730/9/14
648.152

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

14.000.000

0,23

0,02

0,07

0,17

0,16

(0,01)

0,05

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.

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Οικόπεδα
Λοιπός
και κτήρια εξοπλισµός
Σύνολο

Αξία κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2014
Μεταφορές
Προσθήκες
Καταστροφές-Εκποιήσεις
30 Σεπτεµβρίου 2014

513.009
1.680.000
90.800
______2.283.809

262.457
339.063
(18.137)
583.383

775.466
1.680.000
429.863
_(18.137)
2.867.192

513.009
1.680.000
90.800
_______2.283.809

244.319 757.328
- 1.680.000
325.123 415.923
______- ______569.442 2.853.251

1 Οκτωβρίου 2014
Προσθήκες
Αποµείωση
Καταστροφές-Εκποιήσεις
31 ∆εκεµβρίου 2014

2.283.809
(263.449)
_______2.020.360

583.383
185
14.107
597.675

2.867.192
(263.264)
__14.107
2.618.035

2.283.809
(263.449)
_______2.020.360

569.442 2.853.251
406
406
- (263.449)
(4.030)
(4.030)
565.818 2.586.178

1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Συναλλαγµατικές διαφορές
Καταστροφές
30 Σεπτεµβρίου 2015

2.020.360
_______2.020.360

597.675
1.583
203
(36.446)
563.015

2.618.035
1.583
203
(36.446)
2.583.375

2.020.360
______2.020.360

565.818 2.586.178
1.583
1.583
(36.446) (36.446)
530.955 2.551.315

232.525
29.069

290.700
45.218

58.175
16.149

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις περιόδου

58.175
16.149
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232.525
28.491

290.700
44.640

Αποσβέσεις µεταφορών
30 Σεπτεµβρίου 2014

91.665
165.989

_____261.594

91.665
427.583

91.665
165.989

_____261.016

91.665
427.005

1 Οκτωβρίου 2014
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις µεταφορών –
εκποιηθέντων
Συναλλαγµατικές διαφορές
31 ∆εκεµβρίου 2014

165.989
5.383

261.594
12.453

427.583
17.836

165.989
5.383

261.016
11.592

427.005
16.975

_____171.372

(4.030)
___(19)
269.998

(4.030)
___(19)
441.370

_____171.372

(4.030)
_____268.578

(4.030)
_____439.950

171.372
14.285

269.998
36.551

441.370
50.836

171.372
14.285

268.578
33.968

439.950
48.253

_____185.657

(36.445)
____31
270.135

(36.445)
___31
455.792

_____185.657

(36.445)
_____266.101

(36.445)
_____451.758

1.834.703
1.848.988
2.117.820

292.880
327.677
321.789

2.127.583
2.176.665
2.439.609

1.834.703
1.848.988
2.117.820

1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις µεταφορών –
εκποιηθέντων
Συναλλαγµατικές διαφορές
30 Σεπτεµβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία
30 Σεπτεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
30 Σεπτεµβρίου 2014

264.854 2.099.557
297.240 2.146.228
308.426 2.426.246

6. Άυλα πάγια
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έξοδα λογισµικού
(software)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Έξοδα λογισµικού
(software)

Αξία κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
30 Σεπτεµβρίου 2014

873.127
____38
873.165

873.088
______873.088

1 Οκτωβρίου 2014
Προσθήκες
31 ∆εκεµβρίου 2014

873.165
____42
873.207

873.088
_____873.088

1 Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
30 Σεπτεµβρίου 2015

873.207
____47
873.254

873.088
______873.088

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις περιόδου
30 Σεπτεµβρίου 2014

853.101
_14.418
867.519

853.101
_14.371
867.472

1 Οκτωβρίου 2014
Αποσβέσεις περιόδου
31 ∆εκεµβρίου 2014

867.519
__2.196
869.715

867.472
__2.193
869.665

1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις περιόδου
30 Σεπτεµβρίου 2015

869.715
__3.434
873.149

869.665
_3.423
873.088

Αναπόσβεστη αξία
30 Σεπτεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
30 Σεπτεµβρίου 2014

105
3.492
5.646

3.423
5.616
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7. Επενδύσεις σε ακίνητα
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Οικόπεδα
και κτήρια

Οικόπεδα
και κτήρια

Αξία κτήσεως
1 Ιανουαρίου 2014
Μεταφορές
Προσθήκες
Συναλλαγµατικές διαφορές
30 Σεπτεµβρίου 2014

80.365.284
(1.680.000)
3.222
_(162.710)
78.525.796

44.245.832
(1.680.000)
________42.565.832

1 Οκτωβρίου 2014
Αποµείωση
Συναλλαγµατικές διαφορές
31 ∆εκεµβρίου 2014

78.525.796
(155.268)
__(69.622)
78.300.906

42.565.832
(155.268)
________42.410.564

1 Ιανουαρίου 2015
Συναλλαγµατικές διαφορές
30 Σεπτεµβρίου 2015

78.300.906
___34.706
78.335.612

42.410.564
________42.410.564

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις περιόδου
Αποσβέσεις µεταφοράς
Συναλλαγµατικές διαφορές
30 Σεπτεµβρίου 2014

6.341.811
1.138.469
(91.665)
_(11.154)
7.377.461

4.490.109
335.920
(91.665)
_______4.734.364

1 Οκτωβρίου 2014
Αποσβέσεις περιόδου
Συναλλαγµατικές διαφορές
31 ∆εκεµβρίου 2014

7.377.461
379.184
__(4.928)
7.751.717

4.734.364
111.973
______4.846.337

1 Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις περιόδου
Συναλλαγµατικές διαφορές
30 Σεπτεµβρίου 2015

7.751.717
1.135.847
___2.717
8.890.281

4.846.336
334.406
______5.180.742

69.445.331
70.549.189
71.148.335

37.229.822
37.564.227
37.831.468

Αναπόσβεστη αξία
30 Σεπτεµβρίου 2015
31 ∆εκεµβρίου 2014
30 Σεπτεµβρίου 2014

Τα περισσότερα από τα ανωτέρω πάγια 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 2.022.324 για την
Εταιρία και στο ποσό των Ευρώ 3.740.640 για τον Όµιλο.
Για την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2014 τα µισθώµατα ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ
2.047.725 για την Εταιρία και στο ποσό των Ευρώ 3.768.319 για τον Όµιλο.

8. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες
η

Την 30 Σεπτεµβρίου 2015 η Εταιρία συµµετέχει µε ποσοστό 100% στις κάτωθι εταιρίες οι
οποίες ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποιήσεως:
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.
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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.

9. Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 30.9.2015 ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ
58.100.000 διαιρούµενο σε 14.000.000 κοινής ονοµαστικής µετοχής, ονοµαστικής αξίας
Ευρώ 4,15 εκάστης.

10. Μέρισµα
ης

Σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23
2015 αποφασίσθηκε η µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2014.

Ιουνίου

11. Αποθεµατικά
η

Την 30 Σεπτεµβρίου 2015 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
30.9.2015
31.12.2014
4.838.105
4.702.248

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
30.9.2015
31.12.2014
4.802.881
4.671.881

21.303

22.189

21.303

22.189

(2.555.553)
2.303.855

(2.626.036)
2.098.401

_______4.824.184

______4.694.070

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.

12. 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 στις 30.9.2015 και 31.12.2014 αναλύονται στον κατωτέρω
πίνακα :
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.9.2015 31.12.2014
Απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Ταµείο και διαθέσιµα

1.100.202
74.877
63.295.310
64.470.389

1.251.004
62.393
28.989.103
30.302.500

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.9.2015 31.12.2014
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις

262.748
131.018
393.766

461.851
63.613
525.464

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.9.2015
30.09.2014
Έσοδα
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Έσοδα από εκµίσθωση
ακινήτων
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

934.981
702
54.123.849
55.059.532

1.149.959
17.266
21.169.623
22.336.848

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
30.9.2015
31.12.2014

262.748
41.991
304.739

455.332
____21
455.353

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
30.9.2015
30.09.2014

6.379.992

5.990.485

5.709.321

5.461.203

3.568.850
587.033
10.535.875

3.569.252
269.932
9.829.669

1.880.791
353.539
7.943.651

1.891.091
_15.346
7.367.640

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.9.2015
30.9.2014
Έξοδα
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπά γενικά και διοικητικά
έξοδα
Αποσβέσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
30.9.2015
31.12.2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
30.9.2015
30.9.2014

823.945

1.220.108

823.945

1.220.108

30.223
_1.603
855.771

83.765
_______1.303.873

19.157
_1.603
844.705

74.698
_______1.294.806

230.060

226.894

230.060

226.894

Το ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ασκεί σηµαντική επιρροή στην Alpha
Bank AE, την 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 και την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

13. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις
α) Νοµικά θέµατα
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρίας δεν υπάρχουν εκκρεµείς
υποθέσεις, οι οποίες αναµένεται να έχουν σηµαντική επίδραση στη χρηµατοοικονοµική θέση
της Εταιρίας και του Οµίλου. Έχει ασκηθεί µήνυση κατά του πρώην Προϊστάµενου του
Γραφείου Θεσσαλονίκης γιατί ενδέχεται η Εταιρία να υποστεί ζηµία που σχετίζεται µε τις
εκτιµήσεις ακινήτων. Η ζηµία αυτή προβλέπεται να καλυφθεί από την ασφαλιστική εταιρία.
Όσον αφορά το ακίνητο της θυγατρικής εταιρίας CHARDASH TRADING E.O.O.D. στη Σόφια
Βουλγαρίας, που είδη εκµισθώνεται στην ALPHA BANK – BULGARIA BRANCH, πρέπει να
σηµειωθεί ότι η Ακαδηµία Επιστηµών της Σόφιας έχει καταθέσει αγωγή στα Πολιτικά
∆ικαστήρια µε τα οποία διεκδικεί την ιδιοκτησία του οικοπέδου αµφισβητώντας την
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νοµιµότητα της διαδικασίας αποκατάστασης ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων των παλαιών
ιδιοκτητών η οποία έχει απορριφθεί πρωτοδίκως και έχει ασκηθεί έφεση από την πλευρά της
Ακαδηµίας Επιστηµών της Σόφιας. Επίσης στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια ανάλογη προσπάθεια
της Ακαδηµίας Επιστηµών Σόφιας έχει τελεσιδικήσει υπέρ της θυγατρικής εταιρίας
CHARDASH TRADING E.O.O.D.
Για τα οφειλόµενα µισθώµατα και κοινόχρηστα από µισθώτρια εταιρία έχουν εκδοθεί οι
σχετικές διαταγές πληρωµής
των οφειλών και η εταιρία προχώρησε σε εγγραφή
προσηµειώσεως υποθήκης σε ακίνητο που ανήκει σε έναν από τους εγγυητές ώστε µετά τον
σχετικό αναγκαστικό πλειστηριασµό του συγκεκριµένου ακινήτου να εισπραχθούν τα
οφειλόµενα µισθώµατα.

β) Φορολογικά
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία και τις θυγατρικές της εταιρίες αναφέρονται
στη σηµείωση 3.
γ) Μισθώσεις
Όλα τα ακίνητα της Εταιρίας που εκµισθώνονται είναι εντός της Ελληνικής επικράτειας.
Οι θυγατρικές εταιρίες ALPHA REAL ESTATE D.O.O. BEOGRAD,ALPHA ASTIKA AKINITA
D.O.O.E.L. SKOPJE, ALPHA REAL ESTATE BULGARIA E.O.O.D και CHARDASH
TRADING 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 από
την Εταιρία αναλύεται ως εξής:

Για το επόµενο έτος

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
______________________________________________
1.10.2015-30.9.2016
1.10.2015-30.9.2016____
3.314.977
2.701.803

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
______________________________________________
1.10.2016-30.9.2020
1.10.2016-30.9.2020___
Για το διάστηµα µεταξύ ενός και πέντε ετών
3.493.300
2.642.532
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πέρα των πέντε ετών και µέχρι την λήξη
των µισθωτικών συµβάσεων

145.838

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
141.143

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
_____________________________________________
1.10.2015-30.9.2016
1.10.2015-30.9.2016___
82.059
73.993
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
______________________________________________
1.10.2016-30.9.2020
1.10.2016-30.9.2020__

Για το διάστηµα µεταξύ ενός και πέντε
ετών

309.618
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πέρα των πέντε ετών και µέχρι την λήξη
των µισθωτικών συµβάσεων

356.161
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277.352
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

323.895

14. Λειτουργικοί Τοµείς
Η πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας για τον Όµιλο και την Εταιρία αναλύεται ως
ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ
30.9.15
Έσοδα
Αποτελέσµατα τοµέα
Έσοδα από τόκους και
συναφή έσοδα
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη
Ενεργητικό (30.9.15)
Παθητικό (30.9.15)
Κεφαλαιακές δαπάνες
(1.1-30.9.15)

Παροχή
υπηρεσιών
6.545.513
2.228.079

Εκµετάλλευση
ακινήτων
3.740.640
2.095.419

1.495.240
892.951

71.577.385
291.090

Λοιπά
144.335
(422.921)

Σύνολο
10.430.488
3.900.577

907.876

907.876
(1.369.113)
3.439.340

(1) 65.241.958
3.691.880

138.314.583
4.875.921

1.630

1.630

30.09.14
Έσοδα
Αποτελέσµατα τοµέα
Έσοδα από τόκους και
συναφή έσοδα
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη
Ενεργητικό (31.12.14)
Παθητικό (31.12.14)
Κεφαλαιακές δαπάνες
(1.1-30.9.14)

Παροχή
υπηρεσιών
6.268.136
1.419.471

Εκµετάλλευση
ακινήτων
3.768.318
1.831.616

Λοιπά
143.423
(327.724)

Σύνολο
10.179.877
2.923.363

1.330.212

1.330.212
(996.767)
3.256.808

1.678.849
1.260.620

72.796.357
273.663

(1) 60.122.271
3.136.572

134.597.477
4.670.855

208.103

3.222

221.798

433.123

Λοιπά

Σύνολο
7.994.138
2.950.939

ΕΤΑΙΡΙΑ
30.9.15
Έσοδα
Αποτελέσµατα τοµέα
Έσοδα από τόκους και
συναφή έσοδα
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη
Ενεργητικό (30.9.15)
Παθητικό (30.9.15)
Κεφαλαιακές δαπάνες
(1.1-30.9.15)

Παροχή
υπηρεσιών
5.971.814
2.102.552

Εκµετάλλευση
ακινήτων
2.022.324
1.294.963

347.885
891.751

39.300.234
291.066

1.583

(446.576)
676.847

676.847
(1.292.356)
2.335.430

(1) 94.460.443
3.344.510

134.108.562
4.527.327
1.583
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30.09.14
Έσοδα
Αποτελέσµατα τοµέα
Έσοδα από τόκους και
συναφή έσοδα
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη
Ενεργητικό (31.12.14)
Παθητικό (31.12.14)
Κεφαλαιακές δαπάνες
(1.1-30.9.14)

Παροχή
υπηρεσιών
5.869.066
1.292.714

Εκµετάλλευση
ακινήτων
2.047. 725
1.242.517

Λοιπά
(548.846)

Σύνολο
7.916.791
1.986.385

1.076.130

1.076.130
(848.535)
2.213.980

409.302
1.068.511

39.672.028
220.973

(1) 91.453.720
3.001.978

131.535.050
4.291.462

194.143

-

221.780

415.923

(1) Στα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται οι προθεσµιακές καταθέσεις.

15.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. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι µε τις
εταιρίες του Οµίλου ALPHA BANK και τακτοποιήθηκε στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα
και ως εκ τούτου η εύλογη αξία δεν διαφέρει από τη λογιστική αξία.

16. Γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων
ης

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 30
Σεπτεµβρίου 2015 γεγονότα, που να αφορούν τον Όµιλο και την Εταιρία για τα οποία
επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
(∆.Π.Χ.Π.).

Αθήναι, 2 Νοεµβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ι. ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΗΣ
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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