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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

Προς τους Μετόχους της 

ΑΛΦΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΑΛΦΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 

31 Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού αποτελέσματος, 

μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα της Ελεγκτικής.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης 

του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης 

την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του 

εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

 

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 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια 

την οικονομική θέση της ΑΛΦΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  κατά 

την 31 Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άλλο θέμα 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, ελέγχθηκαν από άλλον 

ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος εξέφρασε μη διαφοροποιημένη γνώμη επί αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων την 18 Μαΐου 2015. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια 

των οριζόμενων από τα άρθρα 43α  και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

 

 

 

 

Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

ΑΜ ΣΟΕΛ 19071  
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Οικονομικές  Καταστάσεις της 31.12.2015 

 
 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 

 

 
* τα συγκριτικά μεγέθη έχουν αναταξινομηθεί ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα κονδύλια της κλειόμενης χρήσης.  
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 10-39) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  (ποσά σε ευρώ) 
    
    Από 1η Ιανουαρίου έως 

  Σημείωση 31.12.2015  31.12.2014 

        
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 2 12.850.157,58  16.280.686,87 
Λοιπά έσοδα 3 225.027,57       441.693,09 

Σύνολο Εσόδων  13.075.185,15  16.722.379,96 

Έξοδα έργων μηχανογραφήσεως 4 (4.436.047,59)  (4.994.127,60) 

Αποσβέσεις 5 (4.833.385,14)  (4.783.277,61) 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6 (867.453,64)    (1.192.786,51) * 

Λοιπά έξοδα 7 (70.157,16)        (369.483,28) * 

Σύνολο εξόδων  (10.207.043,53)    (11.339.675,00) 

Κέρδη/(ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 13 --    (658.681,74) 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 8 359.290,04    473.095,10 

Κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος  3.227.431,66   5.197.118,32 
Φόρος εισοδήματος 9 (1.725.627,23)   (1.450.239,72) 

Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος  1.501.804,43   3.746.878,60 

     
Κέρδη μετά  το φόρο εισοδήματος ανά  
μετοχή - βασικά και προσαρμοσμένα (σε €) 10 21,42  53,45 
     



ΑΛΦΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.  
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ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

  

 

 
 

6 

 

Ισολογισμός 

 
  (ποσά σε ευρώ) 

 
Σημείωση 31.12.2015 

 
31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
 

  
Ενσώματα πάγια στοιχεία 11 2.948.218,64  3.443.372,73 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12 37.694.651,99  39.551.307,48 
Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 13 2.156.247,86  2.156.247,86 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  42.799.118,49  45.150.928,07 
        

Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις  14 8.128.898,58  9.963.442,04 
Ταμείο και διαθέσιμα 15 29.059.478,65  24.338.572,93 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  37.188.377,23  34.302.014,97 
        

Σύνολο Ενεργητικού  79.987.495,72  79.452.943,04 

      
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 16    
Μετοχικό κεφάλαιο  70.100,00  70.100,00 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο  54.189.900,00  54.189.900,00 
Αποθεματικά   399.473,48  399.473,48 
Αποτελέσματα εις νέον  16.165.375,19  14.655.532,70 

Σύνολο καθαρής θέσεως  70.824.848,67  69.315.006,18 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
      

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών προσωπικού 17 2.832,46  11.368,50 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9 8.026.750,96  6.790.406,37 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  8.029.583,42  6.801.774,87 
     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 18 877.863,51  3.045.944,61 
Λοιπές  υποχρεώσεις 19 255.200,12  290.217,38 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  1.133.063,63   3.336.161,99 
      

Σύνολο υποχρεώσεων  9.162.647,05  10.137.936,86 
      

Σύνολο Καθαρής Θέσεως και Υποχρεώσεων  79.987.495,72  79.452.943,04 
     

 

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 10-39) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος 

 
 
   (ποσά σε ευρώ) 
   Από 1η Ιανουαρίου έως 

  Σημείωση 31.12.2015  31.12.2014 

       

Κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος  1.501.804,43  3.746.878,60 
     

Λοιπά αποτελέσματα μετά το φόρο εισοδήματος  
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση:     
     

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων:     

- Μεταβολή του αποθεματικού αποτίμησης  
των διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων 13 --  741.432,35 

- Φόρος εισοδήματος 13 --  (192.772,41) 

    548.659,94 
     

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων:     

- Αναλογιστικές κέρδη/( ζημίες) υποχρεώσεων 
καθορισμένων παροχών προσωπικού 17 11.186,15  (3.196,34) 

- Φόρος εισοδήματος 9 (3.148,09)  831,05 

  8.038,06  (2.365,29) 
     

Σύνολο αποτελεσμάτων, μετά το φόρο εισοδήματος, 
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση  8.038,06  546.294,65 
     

Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως  
μετά το φόρο εισοδήματος  1.509.842,49  4.293.173,25 

     

 

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 10-39) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως 

 
 
         (ποσά σε ευρώ) 

 Μετοχικό  
κεφάλαιο  

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο  Αποθεματικά  
Αποτελέσματα  

εις νέον  Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2014 70.100,00  54.189.900,00  (149.186,46)  10.911.019,39  65.021.832,93 
Συνολικό Αποτέλεσμα Xρήσεως  
μετά το φόρο εισοδήματος --  --  548.659,94  3.744.513,31  4.293.173,25 

Υπόλοιπο 31.12.2014 70.100,00  54.189.900,00  399.473,48  14.655.532,70  69.315.006,18 
Συνολικό Αποτέλεσμα Xρήσεως  
μετά το φόρο εισοδήματος --  --  --  1.509.842,49  1.509.842,49 

Υπόλοιπο 31.12.2015 70.100,00  54.189.900,00  
 

399.473,48  16.165.375,19  70.824.848,67 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 10-39) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 
  (ποσά σε ευρώ) 
  Από 1η Ιανουαρίου έως 

 Σημείωση 31.12.2015  31.12.2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη/(ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος  3.227.431,66  5.197.118,32 
Πλέον/μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις 5 4.833.385,14  4.783.277,61 
Προβλέψεις 17 2.650,11  2.270,12 
Απομειώσεις αξιογράφων διαθεσίμων προς πώληση 13 --  658.681,74 
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 8 (359.290,04)  (473.095,10) 
Ζημίες/(κέρδη) από εκποίηση ενσώματων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων  --  0,01 

Λειτουργικό κέρδος/(ζημία) προ  
μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης  7.704.176,87  10.168.252,70 
     
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  1.834.543,46  1.124.661,63 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  (2.695.529,09)  (138.608,91) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (3.844,98)  (2.007,88) 

Σύνολο εισροών/(εκροών)  
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  6.839.346,26  11.152.297,54 

Επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων 12   (1.999.389,54)  (3.254.675,14) 
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 11 (482.186,02)  (1.873.272,80) 
Τόκοι εισπραχθέντες  363.135,02  449.952,46 

Σύνολο εισροών / (εκροών)  
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (2.118.440,54)  (4.677.995,48) 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Σύνολο  εισροών /(εκροών )  
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  --  -- 

      
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά  
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ)  4.720.905,72  6.474.302,06 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 15 24.338.572,93  17.864.270,87 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 15 29.059.478,65  24.338.572,93 
     

 

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 10-39) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

 

Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία 
 

Η “ΙΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” (η «Εταιρία») ιδρύθηκε την 18η 

Μαΐου 2007 με την υπ΄αριθμ. 38.946/18.5.2007 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών κας Ειρήνης Εμμανουήλ 

Βασιλικάκη, έλαβε άδεια συστάσεως και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ΄αριθμ 12.980/07 απόφαση του 

Νομάρχη Αθηνών και στις 25 Μαΐου 2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό  

63318/01/Β/07/339. Η Εταιρία φέρει το διακριτικό τίτλο “IONIAN SUPPORTING SERVICES S.A.” και 

εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου 40. Η διάρκειά της έχει ορισθεί για 30 έτη, μέχρι το 2037, δύναται δε να παραταθεί 

με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Την 1η Ιουλίου 2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 

το από 24.6.2010 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας με το οποίο 

τροποποιείται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της, σε “ΑΛΦΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και “ALPHA SUPPORTING SERVICES” αντίστοιχα. Επίσης την 18η 

Οκτωβρίου 2010 καταχωρήθηκε στο  Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 31.8.2010 πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου με το οποίο μεταφέρεται η έδρα της Εταιρίας στη διεύθυνση Πανεπιστημίου 43, Αθήνα. 

 

Ο σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της την 31ης Μαρτίου 2015, 

είναι:  
 

“Η υπό τους όρους και διατυπώσεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας, παροχή, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, 

αμέσως ή εμμέσως, αυτοτελώς ή σε συνεργασία μετά τρίτων, υπηρεσιών και συμβουλών οικονομικού, λογιστικού, 

οργανωτικού, φορολογικού, υποστηρικτικού, ερευνητικού, διαμεσολαβητικού, στρατηγικού και τεχνικού 

χαρακτήρα, ιδίως δε, μεταξύ άλλων: 
 

α) Η παροχή υποστηρικτικής φύσεως υπηρεσιών και συμβουλών, ως και η εκπόνηση μελετών για θέματα 

στρατηγικής. 
 

β) Η παροχή υποστηρικτικής φύσεως υπηρεσιών και συμβουλών, ως και η εκπόνηση μελετών για θέματα 

οικονομικού χαρακτήρα (financial management), ως ενδεικτικά η μέτρηση απόδοσης, η κοστολόγηση, ο 

σχεδιασμός συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης, ο προγραμματισμός ταμειακής ρευστότητας, η 

κατάρτιση προϋπολογισμών, η κατάρτιση επιχειρηματιών σχεδίων και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας. 
 

γ) Η παροχή υποστηρικτικής φύσεως υπηρεσιών και συμβουλών, ως και η εκπόνηση μελετών σε θέματα που 

αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα (Operations), ως ενδεικτικά η βελτίωση της απόδοσης, η 

βελτίωση ακολουθούμενων διαδικασιών και ανανέωσης οργανωτικών υποδομών. 
 

δ) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών πληροφορικής και λειτουργιών (IT & Operations), ως ενδεικτικά: (i) 

η παροχή προσβάσεως και χρήσεως συστημάτων, (ii) η παροχή τεχνικής υποστηρίξεως συστημάτων, (iii) η 

παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως και αναβαθμίσεως συστημάτων, (iv) η παροχή υπηρεσιών , διατηρήσεως, 

ανακτήσεως, επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων, (iv) η παροχή υπηρεσιών helpdesk και πάσα ετέρα 

εργασία ή τεχνική που συνδέεται με τα ανωτέρω και απορρέει εκ της τεχνολογικής εξελίξεως. 
 

ε) Η άσκηση εργασιών και η παροχή συμβουλών επί θεμάτων εκμεταλλεύσεως ακινήτων 

συμπεριλαμβανομένης της εκτιμήσεως της αξίας αυτών. 
 

στ) Η παροχή υποστηρικτικής φύσεως υπηρεσιών και συμβουλών, ως και η εκπόνηση μελετών σε λοιπά 

θέματα, όπως οικονομικής ανάπτυξης, ερευνών αγοράς και λοιπά. 
 

Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, η Εταιρία δύναται: 
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(i) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, ή απλώς να διορίζει αντιπροσώπους 

οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, 
 

(ii) να συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις και ενώσεις προσώπων, οιουδήποτε τύπου 

και μορφής , 
 

(iii) να συνεργάζεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της ημεδαπής και 

της αλλοδαπής, 
 

(iv) να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και δραστηριότητες, και 
 

(v) να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που, αμέσως ή εμμέσως, είναι συναφής, συμπληρωματική ή επιβοηθητική 

των κατ’ Άρθρο 4.1 σκοπών.” 

 
Η “ΑΛΦΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” είναι μέλος του Ομίλου 

εταιριών “ALPHA BANK” . 
 

Το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας κατέχεται από τη μητρική ALPHA BANK (άμεσα 99% και έμμεσα μέσω 

της θυγατρικής της εταιρίας ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ 1%). 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις της “ΑΛΦΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου εταιριών “ALPHA BANK” με τη 

μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εποπτεύουσα αρχή 
Περιφέρεια Αττικής-Δ/νση Ανάπτυξης 
Κεντρικού Τομέα Αθηνών 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο  
7610801000 
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 
63318/01/Β/07/339 
Αριθμός φορολογικού μητρώου 
998476883 

Ευστάθιος Κακογιάννης Πρόεδρος 
Λάζαρος  Παπαγαρυφάλλου Αντιπρόεδρος 
Κωνσταντίνος Φούρλας Μέλος 
Αγγελική Φραντζεσκάκη Μέλος 
Αθανάσιος  Συρράκος Μέλος 
Μαριάννα Αντωνίου Μέλος 
Ιωάννα Αναγνωστοπούλου Μέλος 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30.6.2020 
  

Συνεργαζόμενες Τράπεζες 
ALPHA BANK 
 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Χαράλαμπος Γ. Συρούνης 
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε 
 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις, της 7ης εταιρικής χρήσεως που 

έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, στη συνεδρίασή του της 31 Μαΐου 2016. 
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1. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 

 
1.1 Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 - 31.12.2015 και έχουν συνταχθεί: 

α) σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά υιοθετούνται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και 

β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που 
αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους: 

- Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση 

 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

 
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρία 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 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 Δημοσίου και του τραπεζικού συστήματος. Ειδικότερα, και λόγω των αβεβαιοτήτων στο εσωτερικό 
οικονοµικό περιβάλλον, κυρίως σε ότι αφορά την έκβαση των διαπραγµατεύσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, σηµειώθηκαν 
σηµαντικές εκροές καταθέσεων στις αρχές του έτους. Στα τέλη του πρώτου εξαµήνου, η σηµαντική αύξηση του 
ρυθµού εκροής καταθέσεων, σε συνδυασµό µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να µη προβεί σε 
αντίστοιχη αύξηση του ορίου χρηµατοδότησης από τους έκτακτους µηχανισµούς ρευστότητας της Τραπέζης της 
Ελλάδος, ως αποτέλεσµα της λήξης της παράτασης του προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης της Ελλάδος, 
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.  
 
Εντός του τρίτου τριµήνου του 2015, οι διαπραγµατεύσεις της Ελληνικής Δηµοκρατίας για την κάλυψη των 
χρηµατοδοτικών αναγκών της ελληνικής οικονοµίας ολοκληρώθηκαν στη βάση των όσων ανακοινώθηκαν στη 
Σύνοδο Κορυφής της 12ης Ιουλίου του 2015, µε την επίτευξη συµφωνίας για τη χορήγηση νέας οικονοµικής 
στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης. 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 Δηµοκρατίας 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 € 10 έως € 25 δισ. για την κάλυψη τυχόν αναγκών ανακεφαλαιοποίησης ή/και εξυγίανσης των 
πιστωτικών ιδρυµάτων. 
 
Η Εταιρία λαμβάνοντας υπόψη:  
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- την εξασφάλιση, υπό προϋποθέσεις, της µεσοπρόθεσµης χρηµατοδότησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης («ΕΜΣ») στα πλαίσια του ως άνω προγράµµατος, γεγονός που θα συµβάλει στη 
βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος στο εσωτερικό της χώρας, 
 
-τις έως τώρα ενέργειες της Ελληνικής Δημοκρατίας για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων επιτυχούς ολοκλήρωσης 
της πρώτης αξιολόγησης του Ελληνικού προγράμματος. 
 
- την επιτυχή  ανακεφαλαιοποίηση της μητρικής της εταιρίας Alpha Bank, αποκλειστικά από ιδιωτικές πηγές, 
 
- ότι οι περιορισμοί  στην κίνηση κεφαλαίων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία έγκρισης των 
οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015 δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τη λειτουργία της Εταιρίας.  
 
-το γεγονός ότι παρουσιάζει θετικό κεφάλαιο κίνησης και κερδοφορία 
 
εκτιµά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της συνέχισης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεών της, σηµειώνοντας, ωστόσο, την αρνητική επίπτωση 
που θα είχε στην εφαρµογή της εν λόγω αρχής τυχόν σημαντική επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος 

 

Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων έχουν 
εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2014 και 2015, αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων 
οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από 1.1.2015: 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Ποτύπου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους»: Υποχρεώσεις 
καθορισµένων παροχών: Εισφορές εργαζοµένων (Κανονισµός 2015/29/17.12.2014) 

 

Την 21.11.2013, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 µε την 
οποία µεταβάλλεται ο λογιστικός χειρισµός των σχετιζόµενων µε την παροχή υπηρεσίας εισφορών που δεν 
εξαρτώνται από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Παραδείγµατα των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τα έτη 
υπηρεσίας περιλαµβάνουν αυτές που αποτελούν σταθερό ποσοστό του µισθού του εργαζοµένου ή ένα σταθερό 
ποσό σε όλη τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης ή ένα ποσό σχετικό µε την ηλικία του εργαζοµένου. Με την 
τροποποίηση η οντότητα δύναται να επιλέξει είτε να λογιστικοποιήσει τις εν λόγω εισφορές ως µείωση του 
κόστους απασχόλησης (service cost) την περίοδο κατά την οποία οι σχετιζόµενες υπηρεσίες παρέχονται (σαν να 
πρόκειται δηλαδή για βραχυπρόθεσµη παροχή προς τους εργαζοµένους) ή να εξακολουθεί, όπως και πριν, να τις 
κατανέµει στα έτη απασχόλησης. 

 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

 Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: 

- κύκλος 2010-2012 (Κανονισµός 2015/28/17.12.2014) 

- κύκλος 2011-2013 (Κανονισµός 1361/18.12.2014) 

 

Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο 
εξέδωσε, την 12.12.2013, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα. 

 

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
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Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις κατωτέρω 
τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη µετά την 1.1.2015 και 
δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 11 «Σχήµατα υπό κοινό 
έλεγχο»: Λογιστικός χειρισµός απόκτησης συµµετοχών σε σχήµατα υπό κοινή δραστηριότητα (Κανονισμός 
2015/2173/24.11.2015) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016 

 

Την 6.5.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 11 µε την 
οποία αποσαφηνίζει ότι ο αποκτών συµµετοχή σε ένα σχήµα υπό κοινή δραστηριότητα, το οποίο συνιστά 
επιχείρηση (σύµφωνα µε το ΔΠΧΠ 3), θα πρέπει να εφαρµόζει όλες τις σχετικές αρχές για το λογιστικό χειρισµό 
των συνενώσεων του ΔΠΧΠ 3 καθώς και των άλλων προτύπων εκτός από εκείνες τις αρχές οι οποίες έρχονται σε 
αντίθεση µε το ΔΠΧΠ 11. Επιπλέον, ο αποκτών τη συµµετοχή θα προβαίνει στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις 
σύµφωνα µε το ΔΠΧΠ 3 και τα λοιπά σχετικά πρότυπα. Αυτό ισχύει τόσο κατά την απόκτηση της αρχικής 
συµµετοχής όσο και για κάθε επιπρόσθετη συµµετοχή σε σχήµατα υπό κοινή δραστηριότητα που συνιστούν 
επιχείρηση. 

 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας. 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»: 
Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων (Κανονισμός 2015/2406/18.12.2015) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016 

 

Την 18.12.2014 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δηµοσίευσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 στα 
πλαίσια του έργου που έχει αναλάβει για να αναλύσει τις δυνατότητες βελτίωσης των γνωστοποιήσεων στις 
οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των ΔΠΧΠ (Disclosure initiative). Οι κυριότερες από τις 
τροποποιήσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 καταργείται ο περιορισµός της συνοπτικής παρουσίασης των λογιστικών αρχών, 

 διευκρινίζεται ότι ακόµη και εάν κάποια πρότυπα απαιτούν συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις ως ελάχιστες 
για τη συµµόρφωση µε τα ΔΠΧΠ, µία οντότητα δικαιούται να µην τις παραθέσει εάν αυτές θεωρούνται 
ασήµαντες. Επιπρόσθετα, εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται από τα επιµέρους πρότυπα δεν είναι 
επαρκείς για την κατανόηση της επίδρασης των συναλλαγών, τότε η οντότητα ενδέχεται να χρειάζεται να 
προσθέσει επιπλέον γνωστοποιήσεις, 

 αποσαφηνίζεται ότι οι γραµµές που ορίζουν τα ΔΠΧΠ ότι πρέπει να περιλαµβάνονται στον ισολογισµό 
και στα αποτελέσµατα δεν είναι περιοριστικές και ότι για τα εν λόγω κονδύλια η εταιρία µπορεί να 
παρουσιάζει περαιτέρω ανάλυση σε γραµµές, τίτλους και υποοµάδες, 

 διευκρινίζεται ότι στην Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος, η αναλογία µίας εταιρίας στα λοιπά 
αποτελέσµατα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση συγγενών και κοινοπραξιών που 
ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης πρέπει να διακρίνεται: 

o σε ποσά που δεν αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων και 
o σε ποσά που αναταξινοµούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, 

 διευκρινίζεται ότι στο πρότυπο δεν ορίζεται συγκεκριµένη σειρά παρουσίασης των σηµειώσεων και ότι 
κάθε εταιρία οφείλει να θεσπίσει ένα συστηµατικό τρόπο παρουσίασης λαµβάνοντας υπόψη την 
κατανόηση και τη συγκρισιµότητα των οικονοµικών της καταστάσεων. 

 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές της 
καταστάσεις. 
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 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» και του Διεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»: Αποσαφήνιση των αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης 
(Κανονισμός 2015/2231/2.12.2015) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016 

 

Την 12.5.2014 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δηµοσίευσε τροποποίηση στα ΔΛΠ 16 και 38 
µε την οποία απαγορεύει ρητά να χρησιµοποιηθεί το έσοδο ως βάση της µεθόδου απόσβεσης των ενσώµατων 
και άυλων παγίων στοιχείων. Εξαίρεση παρέχεται µόνο για τα άυλα πάγια όταν ικανοποιούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

(α) όταν το άυλο στοιχείο εκφράζεται ως µέγεθος του εσόδου όταν, δηλαδή, το δικαίωµα εκµετάλλευσης του 
άυλου παγίου εκφράζεται σε συνάρτηση του εσόδου που πρέπει να παραχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε η 
πραγµατοποίηση ενός συγκεκριµένου ποσού εσόδου να καθορίζει τη λήξη του δικαιώµατος, ή 

(β) όταν µπορεί να αποδειχθεί ότι το έσοδο και η ανάλωση των οικονοµικών ωφελειών είναι έννοιες άρρηκτα 
συνδεδεµένες.  

 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις» και του Διεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς (Κανονισμός 2015/2113/23.11.2015) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016 

 

Την 30.6.2014 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ΔΛΠ 16 και 41 µε 
την οποία αποσαφηνίζεται ότι τα φυτά που φέρουν καρπούς, τα οποία ορίζονται ως εκείνα που:  

α) χρησιµοποιούνται στην παραγωγή ή στην προµήθεια γεωργικών προϊόντων,  

β) αναµένεται να παράγουν προϊόντα για περισσότερες από µία περιόδους και 

γ) υπάρχει πολύ µικρή πιθανότητα να πωληθούν ως γεωργικά προϊόντα, εκτός από το ενδεχόµενο πώλησής τους 
ως scrap,  

πρέπει να λογιστικοποιούνται βάσει του ΔΛΠ 16 και όχι βάσει του ΔΛΠ 41. 

 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας. 

 

• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 27 «Ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις»: Η µέθοδος 
της καθαρής θέσεως στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις (Κανονισμός 2015/2441/18.12.2015) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016 

 

Την 12.8.2014 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 µε την 
οποία παρέχει τη δυνατότητα εφαρµογής της µεθόδου της καθαρής θέσης για την αποτίµηση των επενδύσεων σε 
θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα, µε την εν λόγω 
τροποποίηση διευκρινίζεται πως οι οικονοµικές καταστάσεις ενός επενδυτή που δεν έχει επενδύσεις σε 
θυγατρικές αλλά έχει επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες, οι οποίες, βάσει του ΔΛΠ 28, 
αποτιµώνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, δεν αποτελούν ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις δραστηριότητες της Εταιρίας. 

 

 

• Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2012-2014 (Κανονισμός 2015/2343/15.12.2015) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016 
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Στα πλαίσια του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο 
εξέδωσε, την 25.9.2014, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα. 

 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στις οικονομικές της 
καταστάσεις. 

 

Επίσης, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις 
προτύπων, τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί 
πρόωρα από την Εταιρία. 

 

• Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2018 

 

Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού 
κειµένου του προτύπου ΔΠΧΠ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο ΔΛΠ 39. Το 
νέο πρότυπο προβλέπει σηµαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά µε την ταξινόµηση και την αποτίµηση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων καθώς και µε τη λογιστική αντιστάθµισης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Ταξινόµηση και αποτίµηση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, να ταξινοµούνται σε δύο 
µόνο κατηγορίες, σε εκείνη στην οποία η αποτίµηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η 
αποτίµηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να συνυπολογιστούν προκειµένου να 
αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού είναι τα ακόλουθα: 

i. Το επιχειρησιακό µοντέλο (business model) το οποίο χρησιµοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των µέσων 
αυτών.  

ii. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων.  

Επιπρόσθετα, το ΔΠΧΠ 9 επιτρέπει, κατά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους να 
ταξινοµηθούν σε κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων τα οποία 
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Προκειµένου να συµβεί αυτό, η επένδυση αυτή δεν θα πρέπει να 
διακρατείται για εµπορικούς σκοπούς. Επίσης, όσον αφορά στα ενσωµατωµένα παράγωγα, στις περιπτώσεις που 
το κύριο συµβόλαιο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ΔΠΧΠ 9, το ενσωµατωµένο παράγωγο δεν θα πρέπει να 
διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισµός του υβριδικού συµβολαίου θα πρέπει να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν 
ανωτέρω για την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

Σε ότι αφορά στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται µε εκείνες τις 
υποχρεώσεις που µία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ποσό της µεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη, το οποίο 
θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση. 

Αποµείωση 

Σε αντίθεση µε το υφιστάµενο ΔΛΠ 39, µε βάση το οποίο µία εταιρία αναγνωρίζει ζηµίες λόγω πιστωτικού 
κινδύνου µόνο όταν οι ζηµίες αυτές έχουν συµβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση των αναµενόµενων 
ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου για όλη τη διάρκεια ζωής των µέσων σε εκείνες τις περιπτώσεις που η 
πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών έχει επιδεινωθεί σηµαντικά µετά την αρχική αναγνώριση. Αντιθέτως, για τις 
απαιτήσεις εκείνες που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών δεν έχει επιδεινωθεί σηµαντικά από την αρχική 
τους αναγνώριση, η πρόβλεψη για τις αναµενόµενες ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζεται για τις 
αναµενόµενες ζηµίες 12 µηνών.  

Λογιστική αντιστάθµισης 
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Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης είναι περισσότερο ευθυγραµµισµένες µε τη διαχείριση των 
κινδύνων της οικονοµικής οντότητας ενώ οι κυριότερες µεταβολές σε σχέση µε τις υφιστάµενες διατάξεις του 
ΔΛΠ 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• διευρύνεται ο αριθµός των στοιχείων που µπορούν να συµµετέχουν σε µία σχέση αντιστάθµισης είτε ως µέσα 
αντιστάθµισης είτε ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία,  

• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις θα πρέπει να ικανοποιείται 
προκειµένου η αντιστάθµιση να θεωρείται αποτελεσµατική. Ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας της 
αντιστάθµισης γίνεται πλέον µόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριµένες συνθήκες η ποιοτική µόνο αξιολόγηση 
καθίσταται επαρκής, 

• στην περίπτωση που µία σχέση αντιστάθµισης παύει να είναι αποτελεσµατική αλλά ο στόχος της διαχείρισης 
κινδύνων της εταιρίας ως προς τη σχέση αντιστάθµισης παραµένει ο ίδιος, η εταιρία θα πρέπει να προβεί σε 
εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθµισης ώστε να ικανοποιούνται τα κριτήρια της 
αποτελεσµατικότητας. 

Επισηµαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαµβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθµιση ανοιχτών 
χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί.  

Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του ΔΠΧΠ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων προτύπων 
και κυρίως του ΔΠΧΠ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις. 

 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 12 
«Γνωστοποιήσεις περί συµµετοχών σε άλλες εταιρίες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 
«Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Εφαρµογή της εξαίρεσης σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016 

 

Την 18.12.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ανωτέρω πρότυπα 
µε την οποία αποσαφηνίζει ότι η εξαίρεση που παρέχεται στα ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ 28, αναφορικά µε τη σύνταξη 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσεως αντίστοιχα, ισχύει 
και για τις εταιρίες που είναι θυγατρικές µιας εταιρίας επενδύσεων, η οποία αποτιµά τις θυγατρικές της στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το ΔΠΧΠ 10. Επίσης, µε την ανωτέρω τροποποίηση 
αποσαφηνίζεται ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΠ 12 έχουν εφαρµογή στις εταιρίες επενδύσεων οι 
οποίες αποτιµούν όλες τις θυγατρικές τους εταιρίες στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων.  

 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και 
κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς εταιρίας ή 
κοινοπραξίας 

Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής: Δεν έχει ακόμα καθοριστεί 

 

Την 11.9.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 10 και 
ΔΛΠ 28 µε σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισµό µίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του 
ενεργητικού της µητρικής εταιρίας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το ΔΠΧΠ 10 
τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσµα µίας συναλλαγής µε µία 
συγγενή ή κοινοπραξία, µία εταιρία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση» βάσει 
του ΔΠΧΠ 3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσµατά της µόνο εκείνο το µέρος του κέρδους ή της ζηµίας που 
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σχετίζεται µε το ποσοστό συµµετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο µέρος του 
κέρδους της συναλλαγής θα απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής στη συγγενή ή στην 
κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συµµετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι ώστε 
αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζηµία από την εκ νέου αποτίµηση της 
συµµετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα µόνο στο βαθµό που αφορά το ποσοστό συµµετοχής των άλλων 
επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται µε το λογιστικό υπόλοιπο της συµµετοχής στην πρώην 
θυγατρική.  

Αντίστοιχα, στο ΔΛΠ 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η µερική αναγνώριση κέρδους ή ζηµίας στα 
αποτελέσµατα του επενδυτή θα λαµβάνει χώρα µόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη συγγενή ή στην κοινοπραξία 
δεν πληρούν τον ορισµό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζηµία 
στα αποτελέσµατα του επενδυτή. 

Την 17.12.2015 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ημερομηνία υποχρεωτικής 
εφαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ημερομηνία υποχρεωτικής 
εφαρμογής θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα του έργου που εκπονεί για τη λογιστική της μεθόδου της 
καθαρής θέσης.   

 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές της 
καταστάσεις. 

 

• Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό καθεστώς 
ρύθµισης»  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2016 

 

Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 14. Το νέο πρότυπο 
πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους αναβαλλόµενους 
λογαριασµούς υπό καθεστώς ρύθµισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων προβλέπεται από τις τοπικές 
νοµοθεσίες όταν µία εταιρία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιµή ρυθµίζεται από κάποιον κανονιστικό 
φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρµογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και µόνο για τις 
οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθµίζονται από κάποιο φορέα και που σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασµούς στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Το 
ΔΠΧΠ 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα 
σχετικά κονδύλια. 

 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

• Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15: «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2018 

 

Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ΔΠΧΠ 15 
«Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες». Το νέο πρότυπο είναι το αποτέλεσµα της κοινής προσπάθειας του IASB 
και του Αµερικάνικου Συµβουλίου των Χρηµατοοικονοµικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) να αναπτύξουν 
κοινές απαιτήσεις όσον αφορά τις αρχές αναγνώρισης εσόδων.  

Το νέο πρότυπο έχει εφαρµογή σε όλες τις συµβάσεις µε πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο εφαρµογής 
άλλων προτύπων, όπως οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, τα ασφαλιστικά συµβόλαια και τα χρηµατοοικονοµικά 
µέσα. 

Σύµφωνα µε το νέο πρότυπο, µια εταιρία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη µεταφορά των υπεσχηµένων 
αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αµοιβή, την οποία η εταιρία 
αναµένει ως αντάλλαγµα για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εισάγεται η έννοια ενός νέου µοντέλου 
αναγνώρισης εσόδων βάσει πέντε βασικών βηµάτων, τα οποία επιγραµµατικά είναι τα εξής: 
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 Βήµα1:Προσδιορισµόςτης σύµβασης/συµβάσεων µε έναν πελάτη 

 Βήµα 2: Προσδιορισµός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύµβαση 

 Βήµα 3: Καθορισµός του τιµήµατος συναλλαγής 

 Βήµα 4: Κατανοµή του τιµήµατος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύµβασης 

 Βήµα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρία ικανοποιεί µια υποχρέωση απόδοσης. 

Η έννοια της υποχρέωσης απόδοσης (performance obligation) είναι νέα και στην ουσία αντιπροσωπεύει κάθε 
υπόσχεση για µεταφορά στον πελάτη: α) ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας (ή µιας δέσµης αγαθών ή υπηρεσιών) 
που είναι διακριτή ή β) µιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και έχουν το 
ίδιο µοντέλο µεταφοράς στον πελάτη. 

Η έκδοση του ΔΠΧΠ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερµηνειών:  

 ΔΛΠ 11 «Συµβάσεις κατασκευής» 

 ΔΛΠ 18 «Έσοδα» 

 Διερµηνεία 13 «Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών» 

 Διερµηνεία 15 «Συµβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων» 

 Διερµηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και  

 Διερµηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης». 

 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 15 στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

• Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2019 

Την 13.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΔΠΧΠ 16 «Μισθώσεις» 
το οποίο αντικαθιστά: 

 το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις», 

 τη Διερμηνεία 4 «Προσδιορισμός του αν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση», 

 τη Διερμηνεία 15 «Λειτουργικές μισθώσεις – Κίνητρα» και 

 τη Διερμηνεία 27 «Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που εμπεριέχουν το νομικό τύπο μίας 
μίσθωσης». 

 

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ στην ουσία 
διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων απαιτήσεων, 
καταργείται για τους μισθωτές η διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Οι μισθωτές θα 
πρέπει πλέον, για κάθε σύμβαση μισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 μήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισμό 
τους το δικαίωμα χρήσης του μισθωμένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των 
μισθωμάτων. Ο ανωτέρω χειρισμός δεν απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή.  

 

Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 16 στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Πρωτοβουλία 
γνωστοποιήσεων 

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017 

 

Την 29.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει της 
οποίας μία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών 
καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές 
ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα 
πρέπει να γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν: 

 τις μεταβολές από ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, 

 τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών, 
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 τις μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές, 

 τις μεταβολές της εύλογης αξίας και 

 λοιπές μεταβολές. 

 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές της 
καταστάσεις. 

 

 Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες  

Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2017 

 

Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με την 
οποία αποσαφήνισε τα ακόλουθα: 

 Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς 
σκοπούς στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία 
των στοιχείων μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους. 

 Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις 
λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος 
περιορίζει το συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογητέων ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες 
εισοδήματος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό 
με άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας. 

 Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι 
εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 Οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαμβάνουν την ανάκτηση 
κάποιων στοιχείων ενεργητικού σε αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την προϋπόθεση ότι 
δύναται να αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί.  

 

Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές της 
καταστάσεις.  

 

 
1.2 Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

Επειδή η Εταιρία δεν έχει εισαγάγει τίτλους της σε οργανωμένη αγορά, δεν απαιτείται ανάλυση κατά τομέα 

δραστηριότητας. 

 

1.3 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 
 

Το λειτουργικό νόμισμα, καθώς και το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας είναι  

το ευρώ. Συναλλαγές σε άλλα νομίσματα δεν υπάρχουν. 

 

1.4 Ενσώματα πάγια  
 

Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στην αξία κτήσεως, μειωμένη με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

συσσωρευμένες απομειώσεις. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο, μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που 

αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί 

αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 



ΑΛΦΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

  

 

 
 

21  

 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται, με τη σταθερή μέθοδο, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 

ζωής τους, που έχει ως εξής: 

Έπιπλα και σκεύη  5 έτη 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 έτη 
Λοιπός εξοπλισμός 5 έτη 

 
 Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα, ως έξοδο, στα αποτελέσματα. 

 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται, ως κέρδη ή ζημίες, στα αποτελέσματα.  

 

1.5 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 
 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που αποκτούνται από μια επιχείρηση, καταχωρούνται στην αξία κτήσεώς τους μείον 

τις συσσωρευμένες αποσβέσεις τους.  

 

Λογισμικό: Οι αγορασθείσες άδειες λογισμικού καταχωρούνται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και αποτιμώνται 

στο κόστος κτήσεως, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες απομειώσεις. Οι γενόμενες 

δαπάνες έρευνας για την παραγωγή λογισμικού καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι γενόμενες δαπάνες για 

προγράμματα ανάπτυξης του λογισμικού (σχετιζόμενα με το σχεδιασμό και τον έλεγχο νέων ή βελτιωμένων 

προγραμμάτων) καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν πιθανολογείται ότι το πρόγραμμα θα έχει 

επιτυχία, λαμβάνοντας υπόψη την εμπορική και τεχνολογική δυνατότητα και εφόσον οι δαπάνες αυτές μπορούν 

να αποτιμηθούν αξιόπιστα. Οι λοιπές γενόμενες δαπάνες ανάπτυξης καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Δαπάνες 

ανάπτυξης που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα δεν επαναφέρονται στα περιουσιακά στοιχεία σε 

μεταγενέστερες περιόδους. Οι δαπάνες ανάπτυξης άυλου στοιχείου, με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, οι οποίες 

κεφαλαιοποιήθηκαν, αποσβένονται από την έναρξη της εμπορικής παραγωγής του προϊόντος. 

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 

στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 3 έως 15 χρόνια. 

 

1.6 Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων  
 

Σύμφωνα  με τα Δ.Π.Χ.Π. η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιμάται όποτε 

υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση. Η ζημία της απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει την 

ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της εύλογης αξίας μείον τα έξοδα πώλησης και της 

παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν από την 

συνεχιζόμενη χρησιμοποίησή του μέχρι την απόσυρση του στοιχείου αυτού στη λήξη της ωφέλιμης ζωής του. 

 

Η Εταιρία εξετάζει σε περιοδική βάση (κάθε ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών της καταστάσεων) τα πάγια 

περιουσιακά της στοιχεία για πιθανές ενδείξεις απομείωσης της αξίας τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου η 

λογιστική αξία είναι μεγαλύτερη της ανακτήσιμης απομειώνεται (μέσω αποτελεσμάτων), ώστε να συμπίπτει με την 

ανακτήσιμη. 

 

1.7 Χρηματοοικονομικά μέσα 
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Τα χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού και υποχρεώσεων αναγνωρίζονται ως στοιχεία  στοιχεία ενεργητικού, 

υποχρεώσεων ή καθαρής θέσεως, βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες 

απορρέουν. 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους. 

Με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων, η αξία κατά την αρχική αναγνώριση προσαυξάνεται με τα έξοδα συναλλαγών και μειώνεται με τα 

έσοδα και προμήθειες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση ή τη δημιουργία τους. 
 
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις στον ισολογισμό αφορούν στο ταμείο και διαθέσιμα, στα 

αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου (που περιλαμβάνουν τα αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση), στους 

πελάτες και στις λοιπές απαιτήσεις (σημείωση 1.9), στις υποχρεώσεις προς προμηθευτές, και σε ορισμένα 

κονδύλια των λοιπών υποχρεώσεων. 
 
Με εξαίρεση τα διαθέσιμα προς πώληση αξιόγραφα, τα λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Η μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου είναι μια 

μέθοδος υπολογισμού του αναπόσβεστου κόστους ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου και επιμερισμού των 

εσόδων ή εξόδων από τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Το πραγματικό επιτόκιο προεξοφλεί 

ακριβώς τις αναμενόμενες ροές των μελλοντικών εισπράξεων ή πληρωμών ενός χρηματοοικονομικού μέσου μέχρι 

τη λήξη της ζωής του ή την επόμενη ημερομηνία αναπροσαρμογής του επιτοκίου του, ώστε η αξία προεξόφλησης 

να ισούται με τη λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού μέσου συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων / 

εσόδων συναλλαγής. 
 
Στην κατηγορία των διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων η Εταιρία κατατάσσει τις μετοχές.  Μετά την αρχική 

αναγνώριση τα διαθέσιμα προς πώληση αξιόγραφα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, με τα κέρδη ή τις ζημιές 

από την αποτίμηση να αναγνωρίζονται ως διακριτό στοιχείο της καθαρής θέσεως μέχρι την πώληση, απομείωση 

είσπραξη ή άλλη διάθεση του χρηματοοικονομικού στοιχείου, οπότε το αθροιστικό κέρδος ή ζημιά που 

περιλαμβανόταν στην καθαρή θέση μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως. 
 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η 

εύλογη αξία ορίζεται με αναφορά στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει τιμή διαπραγμάτευσης, η εύλογη 

αξία ορίζεται με βάση τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του ιδίου χρηματοοικονομικού στοιχείου. Μετοχές που 

δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως. 

Ο έλεγχος απομείωσης των ανωτέρω χρηματοοικονομικών απαιτήσεων διενεργείται σε κάθε ημερομηνία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι η ανακτήσιμη 

αξία των μέσων αυτών υπολείπεται της λογιστικής τους αξίας, η λογιστική αξία προσαρμόζεται στην ανακτήσιμη 

με την αντίστοιχη ζημιά να καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Σε ότι αφορά ειδικότερα στα 

διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά μέσα, μια σημαντική ή παρατεταμένη πτώση της εύλογης αξίας μιας 

επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο κάτω του κόστους κτήσεως αποτελεί αντικειμενική ένδειξη απομείωσης. Για την 

εφαρμογή των ανωτέρω η Εταιρία έχει προσδιορίσει ως «σημαντική» μια μείωση άνω του 20% σε σχέση με το 

κόστος της επένδυσης. Αντίστοιχα, «παρατεταμένη» θεωρείται μια πτώση της εύλογης αξίας κάτω του κόστους 

κτήσης για συνεχές διάστημα που υπερβαίνει το ένα έτος. Κατά την απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων η σωρευτική ζημιά που περιλαμβανόταν στην καθαρή θέση μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα χρήσεως. Αν μετά την αναγνώριση της ζημιάς από απομείωση λάβουν χώρα γεγονότα, που 

οδηγούν σε μείωση των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών απομείωσης, τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται ως έσοδα στα 
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αποτελέσματα χρήσεως, μόνο στην περίπτωση που αφορούν ομόλογα. Αντιθέτως, ζημιές απομείωσης που 

αφορούν μετοχές δεν αναστρέφονται στα αποτελέσματα. 

 

1.8 Προσδιορισµός εύλογης αξίας 
 

Ως εύλογη αξία ορίζεται η τιµή που θα εισέπραττε η Εταιρία κατά την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή 

η τιµή που θα κατέβαλε προκειµένου να µεταβιβάσει µία υποχρέωση, σε µία συνηθισµένη συναλλαγή ανάµεσα σε 

συµµετέχοντες της αγοράς, κατά την ηµεροµηνία της αποτίµησης, στην κύρια αγορά του στοιχείου του 

ενεργητικού ή των υποχρεώσεων ή στην πιο συµφέρουσα αγορά για το στοιχείο, στην περίπτωση που δεν 

υφίσταται κύρια αγορά. 

Η Εταιρία προσδιορίζει την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, που 

διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά, βάσει των διαθέσιµων τιµών της αγοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η 

Εταιρία προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιµοποιώντας τεχνικές αποτίµησης οι οποίες είναι κατάλληλες για τις 

συγκεκριµένες συνθήκες, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα και επαρκή δεδοµένα για την αποτίµηση και οι 

οποίες αφενός µεν µεγιστοποιούν τη χρήση των σχετικών παρατηρήσιµων τιµών αφετέρου ελαχιστοποιούν τη 

χρήση µη παρατηρήσιµων τιµών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν παρατηρήσιµα στην αγορά δεδοµένα, 

χρησιµοποιούνται στοιχεία που βασίζονται σε εσωτερικές εκτιµήσεις και παραδοχές π.χ. προσδιορισµός 

αναµενόµενων ταµειακών ροών, επιτοκίων προεξόφλησης, πιθανότητας προπληρωµών ή αθέτησης 

αντισυµβαλλοµένου. Σε κάθε περίπτωση, κατά την αποτίµηση στην εύλογη αξία, η Εταιρία χρησιµοποιεί 

υποθέσεις που θα χρησιµοποιούνταν από τους συµµετέχοντες της αγοράς, θεωρώντας ότι ενεργούν µε βάση το 

µέγιστο οικονοµικό τους συµφέρον. 

Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων τα οποία είτε αποτιµώνται στην εύλογη αξία είτε για τα 

οποία γνωστοποιείται η εύλογη αξία τους κατηγοριοποιούνται, ανάλογα µε την ποιότητα των δεδοµένων που 

χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση της εύλογης αξίας τους, ως εξής: 

• δεδομένα επιπέδου 1: τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς, 

• δεδομένα επιπέδου 2: άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα (observable) δεδοµένα, 

• δεδομένα επιπέδου 3: προκύπτουν από εκτιμήσεις της Εταιρίας καθώς δεν υπάρχουν παρατηρήσιµα δεδοµένα 

στην αγορά. 

 

1.9 Απαιτήσεις από πελάτες 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες, που συνήθως έχουν όρο εξόφλησης 30 – 90 ημέρες, καταχωρούνται αρχικά στην αξία 

της συναλλαγής. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες εξετάζονται, ως προς την εισπραξιμότητά τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν 

υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται, με βάση 

τους συμβατικούς όρους, διενεργείται σχετική εγγραφή απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης, που προκύπτουν, 

καταχωρούνται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα 

 

1.10 Φόρος εισοδήματος 
 

Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος εισοδήματος 

καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν κονδύλια 

που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση, οπότε και ο φόρος τους καταχωρείται στην καθαρή θέση. 

Ο φόρος της χρήσεως περιλαμβάνει τον αναμενόμενο να πληρωθεί φόρο επί του φορολογητέου εισοδήματος της 

χρήσεως, βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 

φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που 

ισχύουν ή αναμένεται ότι θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισμού της υποχρέωσης ή απαίτησης. 

Μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται μόνο κατά το βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχουν 

μελλοντικά φορολογικά διαθέσιμα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση μπορεί να συμψηφιστεί. Οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται κατά το βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανόν ότι το σχετικό 

φορολογικό όφελος θα πραγματοποιηθεί. 

 

1.11 Ταμείο και διαθέσιμα 
 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις σε Τράπεζες και οι 

βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (διάρκειας μικρότερης του τριμήνου) άμεσης ρευστοποιήσεως.  

 

1.12 Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους 
 

Η υποχρέωση για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού μετά την αποχώρησή του από την εργασία καλύπτεται 

από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ). Η Εταιρία και το προσωπικό συνεισφέρουν σε αυτό σε μηνιαία βάση. 

Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημιώσεως στην περίπτωση εξόδου 

από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την προϋπηρεσία τους στην 

Εταιρία και το λόγο εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραίτησης ή 

δικαιολογημένης απολύσεως το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται. 

Το πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του ποσού που καταβάλλεται σε περίπτωση 

αναιτιολόγητης  απολύσεως. 

Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως βάσει αναλογιστικής μελέτης που εκπονείται χρησιμοποιώντας 

τη μέθοδο της προβλεπόμενης μονάδας υποχρέωσης (projected unit credit method). 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, 

είναι η αξία των δεδουλευμένων παροχών μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων των προγραμμάτων. 

Τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες που προκύπτουν από αναπροσαρμογές βάσει ιστορικών στοιχείων και από 

μεταβολές στις αναλογιστικές υποθέσεις καταχωρούνται άμεσα απευθείας στην καθαρή θέση, μέσω της 

κατάστασης συνολικού αποτελέσματος, και δεν αναταξινομούνται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα χρήσεως.  

 
1.13 Προβλέψεις 
 

Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες υποχρεώσεις νομικά ή 

με άλλο τρόπο τεκμηριωμένες ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω 

εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. 

 

Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ημερομηνίες σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και 

προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι σημαντικές. Οι ενδεχόμενες 

απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 

οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

1.14 Μισθώσεις 
 

Συμφωνίες μισθώσεων, όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσεως ενός στοιχείου του ενεργητικού για 

μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της 

ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, θεωρούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για 
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λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα χρήσεως, αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Χρηματοδοτικές μισθώσεις θεωρούνται οι συμφωνίες μισθώσεων, όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει τους κινδύνους 

και τα οφέλη των παγίων που εκμισθώνονται στον μισθωτή. Σε περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, στις οποίες η Εταιρία λειτουργεί ως μισθωτής, ο μισθωμένος εξοπλισμός περιλαμβάνεται στην 

ανάλογη κατηγορία παγίων, όπως και τα ιδιόκτητα πάγια, ενώ η σχετική υποχρέωση προς τον εκμισθωτή, 

περιλαμβάνεται στις Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις. Τα μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση 

πάγια και η σχετική υποχρέωση αναγνωρίζονται αρχικά στη μικρότερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας των παγίων 

και της παρούσας αξίας των ελάχιστων υποχρεωτικών μισθωμάτων που έχουν συμφωνηθεί να καταβληθούν στον 

εκμισθωτή. Η παρούσα αξία των μισθωμάτων υπολογίζεται με επιτόκιο προεξόφλησης εκείνο που αναφέρεται στη 

σύμβαση μίσθωσης, ή, όπου αυτό δεν αναφέρεται, με βάση το επιτόκιο δανεισμού που θα επιβαρυνόταν η 

Εταιρία για αντίστοιχη χρηματοδότηση της για τον ίδιο σκοπό.  
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους, εκτός αν η διάρκεια της 

μίσθωσης είναι μικρότερη και το πάγιο δεν αναμένεται να περιέλθει στην κατοχή της Εταιρίας κατά τη λήξη της 

σύμβασης, οπότε και οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα μισθώματα που 

καταβάλλονται στον εκμισθωτή κατανέμονται σε μείωση της υποχρέωσης και επιβαρύνουν τα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, με βάση την τοκοχρεωλυτική μέθοδο.     

 

1.15 Έσοδα 
 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην Εταιρία και το 

ύψος τους μπορεί αξιόπιστα να μετρηθεί. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται όταν η υπηρεσία έχει παρασχεθεί. 

 Έσοδα από τόκους 

Οι τόκοι έσοδα λογίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων. 

 

 Έσοδα από μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα επενδύσεων σε μετοχές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσεως όταν 

λαμβάνεται σχετική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας στην οποία συμμετέχει η Εταιρία. 

 

1.16 Συνδεδεμένα μέρη 
 

Σύμφωνα με το IAS 24, συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρία θεωρούνται: 

α) η μητρική της εταιρία Alpha Bank και νομικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν για την Εταιρία ή τη μητρική της 

Alpha Bank i) θυγατρικές εταιρίες, ii) κοινοπραξίες και iii) συγγενείς εταιρίες 

β) το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και οι θυγατρικές του εταιρίες διότι στα πλαίσια του 

Ν.3864/2010 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας απέκτησε συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο 

αλλά και σε σημαντικές Επιτροπές της Alpha Bank και κατά συνέπεια θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή σε 

αυτή. 

γ) φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα βασικά διοικητικά στελέχη και στενά συγγενικά πρόσωπα αυτών. Τα 

βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank, ενώ ως στενά συγγενικά τους 
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πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς α` βαθμού αυτών και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών και των 

συζύγων τους.  

Επιπλέον, η Εταιρία γνωστοποιεί συναλλαγές και υφιστάμενα υπόλοιπα με εταιρίες, στις οποίες τα ανωτέρω 

πρόσωπα ασκούν έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Ειδικότερα η εν λόγω γνωστοποίηση αφορά συμμετοχές των 

ανωτέρω προσώπων σε εταιρίες με ποσοστό άνω του 20%.   

 

1.17 Συγκριτικά στοιχεία 
 

Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία της προηγουμένης χρήσεως αναπροσαρμόζονται για να 

καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρεχούσης χρήσεως. Τα υπόλοιπα της συγκριτικής πληροφόρησης 

προέρχονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2014. 
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Αποτελέσματα 

 

2. Έσοδα παροχής υπηρεσιών 
 

Τα έσοδα χρήσεως 2015 της Εταιρίας ποσού € 12.850.157,58 (χρήση 2014 € 16.280.686,87) προέρχονται από 

μίσθωση λογισμικού & εξοπλισμού Η/Υ ως σύμβαση από 1.10.2008 προς την μητρική εταιρία Alpha Bank (€ 

6.000.000,00), προς τις θυγατρικές της τράπεζες στις χώρες του εξωτερικού (€ 6.388.640,91), καθώς και προς τη 

συνδεδεμένη εταιρία ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ (€ 360.000,00). Επίσης, στα ανωτέρω έσοδα 

περιλαμβάνονται και λογιστικές υπηρεσίες σε λοιπές εταιρίες του Ομίλου (€ 101.516,67). 

 

3. Λοιπά έσοδα 
 

Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής:. 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2015  31.12.2014 

Έσοδα  εκ συμβάσεων έργων 220.243,00  407.330,37 
Έσοδα από μεταβολή ποσοστού δικαιώματος 
έκπτωσης ΦΠΑ (pro rata) 4.725,32  22.066,24 
Λοιπά έσοδα 59,25  12.296,48 

Σύνολο  225.027,57  441.693,09 
    

 

4. Έξοδα έργων μηχανογραφήσεως 
 

Τα έξοδα έργων μηχανογραφήσεως χρήσεως 2015 της Εταιρίας ποσού € 4.436.047,59 (χρήση 2014 € 

4.994.127,60 ) αφορούν σε υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών της.  

 

5. Αποσβέσεις 
 

Οι αποσβέσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2015  31.12.2014 

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 977.340,11  1.063.901,81 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 3.856.045,03  3.719.375,80 

Σύνολο αποσβέσεων 4.833.385,14  4.783.277,61 
    

 
6. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  
 

Ο αριθμός του μισθοδοτούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 ήταν 8 άτομα (31.12.2014: 20 

άτομα). Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2015  31.12.2014 

Τακτικές αποδοχές 225.760,74  292.684,97 
Εργοδοτικές εισφορές 51.503,59  76.099,18 
Λοιπές παροχές προσωπικού 2.839,97  1.842,46 
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών  
στους εργαζομένους (Σημ. 17) 2.650,11  2.270,12 
Δαπάνη δανεισμένου προσωπικού 584.699,23  819.889,78 

Σύνολο 867.453,64  1.192.786,51 
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Στη χρήση του 2014 έγινε αναταξινόμηση  εκ της κατηγορίας «Λοιπά έξοδα» ποσού € 819.889,78 που αφορά 
Δαπάνη δανεισμένου προσωπικού,  στην κατηγορία « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»  για σκοπούς 
συγκρισιμότητας με τα αντίστοιχα μεγέθη της χρήσεως 2015. 
  

7. Λοιπά έξοδα 
 

Τα λοιπά έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2015  31.12.2014 

Αμοιβές ελεγκτών (Σημ. 23) 17.000,00  10.650,00 
Ασφάλιστρα 12.976,15  11.028,96 
Έξοδα δημοσιεύσεων 50,00  1.154,11 
Ενοίκια 6.323,76  6.363,06 
Συνδρομές  320,00  420,00 
Φόροι – τέλη 22.039,20  335.607,83 
Διάφορα έξοδα 11.448,05  4.259,32 

Σύνολο 70.157,16  369.483,28 
    

Στη χρήση του 2014 έγινε αναταξινόμηση  εκ της κατηγορίας «Λοιπά έξοδα» ποσού € 819.889,78 που αφορά 
Δαπάνη δανεισμένου προσωπικού,  στην κατηγορία « Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»  για σκοπούς 
συγκρισιμότητας με τα αντίστοιχα μεγέθη της χρήσεως 2015. 
 

8. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
 

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας προκύπτουν ως κατωτέρω. 

  Από 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2015  31.12.2014 

Χρηματοοικονομικά έσοδα      
Τόκοι τραπεζικών και προθεσμιακών καταθέσεων 363.135,02  475.102,98 

 363.135,02  475.102,98 
    
Χρηματοοικονομικά έξοδα    
Διάφορα έξοδα τραπεζών και λοιπά συναφή έξοδα 3.844,98  2.007,88 

 3.844,98  2.007,88 
    

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα 359.290,04  473.095,10 
    

 

9. Φόρος εισοδήματος 
 

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 φορολογικού συντελεστή 

αναγνωρίστηκε εντός της τρέχουσας χρήσεως. 

Ο φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2015  31.12.2014 

-Τρέχων φόρος (492.430,73)  -- 
-Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο/(έξοδο) (1.233.196,50)  (1.450.239,72) 

Σύνολο φόρου εισοδήματος στην  
κατάσταση αποτελεσμάτων (έξοδο)/έσοδο (1.725.627,23)  (1.450.239,72) 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος χρήσεως στην κατάσταση αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής: 

 

  Από 1η Ιανουαρίου έως 

  31.12.2015  31.12.2014 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια (7.816,61)  64.066,59 
Άυλα  περιουσιακά στοιχεία (661.399,97)  154.483,57 
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών προσωπικού 1.013,69  590,23 
Απομείωση διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων 19.760,46  171.257,24 

Φορολογικές ζημίες προς συμψηφισμό (584.754,07)  (1.840.637,35) 

Σύνολο  (1.233.196,50)  (1.450.239,72) 
    

 

Ο φόρος, επί των κερδών της Εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον 

σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών της. Η διαφορά προκύπτει ως εξής: 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

  % 31.12.2015   % 31.12.2014 

Κέρδη προ φόρων  3.227.431,66    5.197.118,32 
Φόρος εισοδήματος βάση του 
ισχύοντος  φορολογικού συντελεστή 29,00 (935.955,18)   26,00 (1.351.250,76) 
Αύξηση/μείωση προερχόμενη από:       
Έξοδα μη εκπεστέα 0,19 (6.212,22)  1,90 (98.988,96) 
Προσαρμογή φορολογικών συντελεστών 24,28 (783.604,28)  -- -- 
Λοιπές φορολογικές προσαρμογές  144,45   -- 

Φόρος εισοδήματος στην  
κατάσταση αποτελεσμάτων 53,47 (1.725.627,23)   27,90 (1.450.239,72) 
      

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος υπολογίζονται επί όλων των προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής 

αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενοι φόροι 

εισοδήματος υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το φορολογικό συντελεστή με τον οποίο αναμένεται να γίνει η 

τακτοποίηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων.  

 

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 
Υπόλοιπο 
1.1.2015 

Αναγνώριση στην 
Υπόλοιπο 
31.12.2015 

 
κατάσταση 

αποτελεσμάτων 
καθαρή  

θέση 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα  
ενσώματα πάγια (12.882,08) (7.816,61) -- (20.698,69) 
Άϋλα  περιουσιακά στοιχεία (7.536.491,41) (661.399,97) -- (8.197.891,38) 
Υποχρεώσεις καθορισμένων  
παροχών προσωπικού 2.955,81 1.013,69 (3.148,09) 821,41 
Αποτίμηση αξιογράφων  
διαθεσίμων προς πώληση 171.257,24 19.760,46 -- 191.017,70 
Φορολογικές ζημίες προς 
συμψηφισμό 584.754,07 (584.754,07) -- -- 

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων/(υποχρεώσεων) (6.790.406,37) (1.233.196,50) (3.148,09) (8.026.750,96) 
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Υπόλοιπο 
1.1.2014 

Αναγνώριση στην 
Υπόλοιπο 
31.12.2014 

 
κατάσταση 

αποτελεσμάτων 
καθαρή  

θέση 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα  
ενσώματα πάγια (76.948,67) 64.066,59 -- (12.882,08) 
Άϋλα  περιουσιακά στοιχεία (7.690.974,98) 154.483,57 -- (7.536.491,41) 
Υποχρεώσεις καθορισμένων  
παροχών προσωπικού 1.534,53 590,23 831,05 2.955,81 
Αποτίμηση αξιογράφων  
διαθεσίμων προς πώληση 192.772,41 171.257,24 (192.772,41) 171.257,24 
Φορολογικές ζημίες προς 
συμψηφισμό 2.425.391,42 (1.840.637,35) -- 584.754,07 

Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων/(υποχρεώσεων) (5.148.225,29) (1.450.239,72) (191.941,36) (6.790.406,37) 

     
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές καταχωρούνται κατά την 

έκταση που η πραγματοποίηση μελλοντικών φορολογικών κερδών είναι πιθανή. Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρία 

συμψήφισε υπόλοιπο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί φορολογικών ζημιών ποσού € 584.754,07. 
 

Η Εταιρία υπολόγισε την αναβαλλόμενη φορολογία με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές που προβλέπεται να 

ισχύουν κατά το χρόνο ανάκτησής της. 

 

Με το άρθρο 48 του Ν.4172/2013, τα ενδοομιλικά μερίσματα που καταβάλλονται τόσο από ημεδαπές όσο και 

από αλλοδαπές εταιρίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους μέλους της ΕΕ και ανήκουν στον ίδιο Όμιλο 

απαλλάσσονται τόσο από το φόρο εισοδήματος όσο και από την παρακράτηση, εφόσον ο λήπτης του μερίσματος 

κατέχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου που διανέμει και 

το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής  διακρατείται επί τουλάχιστον 2 έτη. 

Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2014. 

 

Η Εταιρία για τη χρήση 2010 δεν έχει εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές. Σε μελλοντικό φορολογικό 

έλεγχο, οι φορολογικές αρχές μπορούν να μην αποδεχθούν συγκεκριμένες δαπάνες ως εκπιπτόμενες για τη χρήση 

αυτή και να προκύψει πρόσθετος φόρος εισοδήματος. Κατά την εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρίας οι 

πρόσθετοι φόροι που ενδεχομένως καταλογιστούν σε βάρος της εταιρίας δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς τη 

χρηματοοικονομική της θέση. 

 

Με το άρθρο 65 Α 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 μεν στην ελεγχόμενη εταιρία οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το 

αργότερο μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του έβδομου (7ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής 

περιόδου, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών έως το τέλος του έβδομου (7ου) μήνα από τη 

λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου. Για τις χρήσεις 2011 έως 2014 η Εταιρία έχει λάβει φορολογικό 

πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, ενώ για τη χρήση 2015 

είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος για το φορολογικό πιστοποιητικό και εκτιμάται πως δεν θα προκύψουν ουσιώδεις 

φορολογικές επιβαρύνσεις. 
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10. Κέρδη ανά μετοχή 
 

Βασικά: Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των κερδών της Εταιρίας με τον σταθμισμένο 

μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της χρήσεως, εξαιρουμένων των τυχόν ιδίων κοινών μετοχών που 

αγοράζονται από αυτή (ίδιες μετοχές).  
 

Προσαρμοσμένα: Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου 

μέσου όρου των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας  κατά τη διάρκεια της χρήσεως για δυνητικώς 

εκδοθησόμενες κοινές μετοχές.  

Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά και τα προσαρμοσμένα κέρδη 

κατά μετοχή να είναι ίδια. 

 31.12.2015  31.12.2014 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 1.501.804,43  3.746.878,60 
    

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών (τεμάχια) 70.100  70.100 
    

Κέρδη ανά μετοχή βασικά και προσαρμοσμένα σε ευρώ 21,42  53,45 

 
Ενεργητικό 

11. Ενσώματα πάγια στοιχεία  

 

 

 Έπιπλα  
και λοιπός  
εξοπλισμός 

 

Κόστος κτήσεως:  
την 1η Ιανουαρίου 2014  11.610.852,88  
Προσθήκες  1.873.272,80  
Μεταφορές από άυλα περιουσιακά στοιχεία  144.730,12  

την 31η Δεκεμβρίου 2014  13.628.855,80  

     
την 1η Ιανουαρίου 2015  13.628.855,80  
Προσθήκες  482.186,02  
Μεταφορές   --  

την 31η Δεκεμβρίου 2015  14.111.041,82  

    
Συσσωρευμένες αποσβέσεις    

την 1η Ιανουαρίου 2014  (9.121.581,26)  

Αποσβέσεις χρήσεως  (1.063.901,81)  

την 31η Δεκεμβρίου 2014  (10.185.483,07)  

      
την 1η Ιανουαρίου 2015  (10.185.483,07)  
Αποσβέσεις χρήσεως  (977.340,11)  

την 31η Δεκεμβρίου 2015  (11.162.823,18)  

    
Αναπόσβεστη αξία    
    

την 31η Δεκεμβρίου 2014  3.443.372,73  
    

την 31η Δεκεμβρίου 2015  2.948.218,64  
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Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του 

ενεργητικού έναντι δανεισμού.  

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας έχουν ασφαλιστεί έναντι διάφορων κινδύνων.  

 

12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

  Έξοδα λογισμικού(software)  Σύνολο 

  Αγορασθέντα  Ιδιοπαραχθέντα   

Κόστος κτήσεως         

την 1η Ιανουαρίου 2014  17.964.179,46  41.411.287,41  59.375.466,87 
Προσθήκες  3.254.675,14  --  3.254.675,14 
Μεταφορές  41.266.557,29  (41.411.287,41)  (144.730,12) 
Διαγραφές  (3.320,35)  --  (3.320,35) 

την 31η Δεκεμβρίου 2014  62.482.091,54  --  62.482.091,54 
        

την 1η Ιανουαρίου 2015  62.482.091,54  --  62.482.091,54 
Προσθήκες  1.999.389,54  --  1.999.389,54 

την 31η Δεκεμβρίου 2015  64.481.481,08  --  64.481.481,08 
       

Συσσωρευμένες αποσβέσεις       

την 1η Ιανουαρίου 2014  (5.725.017,83)  (13.489.710,77)  (19.214.728,60) 

Αποσβέσεις χρήσεως  (945.769,22)  (2.773.606,58)  (3.719.375,80) 
Μεταφορές  (16.263.317,35)  16.263.317,35  -- 
Διαγραφές  3.320,34  --  3.320,34 

την 31η Δεκεμβρίου 2014  (22.930.784,06)  --  (22.930.784,06) 
          

την 1η Ιανουαρίου 2015  (22.930.784,06)  --  (22.930.784,06) 
Αποσβέσεις χρήσεως  (3.856.045,03)  --  (3.856.045,03) 

την 31η Δεκεμβρίου 2015  (26.786.829,09)  --  (26.786.829,09) 
       

Αναπόσβεστη αξία       
       

την 31η Δεκεμβρίου 2014  39.551.307,48  --  39.551.307,48 
       

την 31η Δεκεμβρίου 2015  37.694.651,99  --  37.694.651,99 

 

13. Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου 

 
Στα αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου περιλαμβάνεται η επένδυση στην εισηγμένη στο Χ.Α. εταιρία 

«ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», η οποία καταχωρήθηκε στην κατηγορία διαθέσιμα 

προς πώληση αξιόγραφα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία. 
 

 Τεμάχια 

Αξία 
 κτήσεως  
μετά από 

απομειώσεις 

Εύλογη αξία  
Αποθεματικό διαθεσίμων προς 

πώληση αξιογράφων 

31.12.2015  31.12.2014  31.12.2015 
 

31.12.2014 

ΙΟΝΙΚΗ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ 251.333 2.156.247,86 2.156.247,86  2.156.247,86  -- 

 
 

Σύνολο   2.156.247,86  2.156.247,86  --   
          

 

Στη χρήση 2012, η Εταιρία απέκτησε 251.333 μετοχές (1,88%) της ανωτέρω εταιρίας, θυγατρικής του Ομίλου 

Alpha Bank, έναντι ποσού € 2.814.929,60.  

Στην χρήση 2014, η Εταιρία πραγματοποίησε έλεγχο απομείωσης της ανωτέρω επένδυσης αποτιμώντας την με 

την μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη εύλογη αξία της 
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συμμετοχής ανήλθε σε € 2.156.247,86. Η χρηματιστηριακή αξία της ανωτέρω συμμετοχής την 31.12.2014 η 

οποία ανήλθε σε € 1.822.164,25,  θεωρήθηκε μη αντιπροσωπευτική της εύλογης αξίας, λόγω του πολύ χαμηλού 

όγκου συναλλαγών και του εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού που κατέχει το ευρύ επενδυτικό κοινό (free float). Η 

απομείωση που προέκυψε με την ανωτέρω μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών ποσού € 658.681,74, 

επιβάρυνε ισόποσα τα αποτελέσματα της χρήσεως 2014 διότι θεωρήθηκε σημαντική και παρατεταμένη, 

διαμορφώνοντας τη νέα αξία κτήσης σε € 2.156.247,86. Ομοίως  στη χρήση 2015, η Εταιρία πραγματοποίησε 

έλεγχο απομείωσης της ανωτέρω επένδυσης αποτιμώντας την με την μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών 

(DCF), σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη εύλογη αξία της συμμετοχής παρέμεινε αμετάβλητη  και δεν 

προέκυψε απομείωση με την ανωτέρω μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών. Η χρηματιστηριακή αξία της 

ανωτέρω συμμετοχής την 31.12.2015 η οποία διαμορφώθηκε σε €1.417.518,12, θεωρήθηκε μη αντιπροσωπευτική 

της εύλογης αξίας, λόγω του πολύ χαμηλού όγκου συναλλαγών και του εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού που 

κατέχει το ευρύ επενδυτικό κοινό (free float). 

Η εύλογη αξία της 31.12.2015 όπως και την 31.12.2014 κατατάσσεται στο Επίπεδο 3 ταξινόμησης της εύλογης 

αξίας καθώς βασίστηκε σε μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών που εμπεριέχει μη παρατηρήσιμα στην αγορά 

δεδομένα.  

 

14. Πελάτες & λοιπές απαιτήσεις 
 

 31.12.2015  31.12.2014 

Απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών 4.624.544,20  6.604.378,59 
Προκαταβεβλημένοι & παρακρατημένοι φόροι 120.776,04  118.498,16 
Ελληνικό Δημόσιο – απαίτηση από ΦΠΑ 3.283.443,39  3.082.820,03 
Προκαταβολές 728,21  773,66 
Έξοδα επομένων χρήσεων 99.406,74  156.971,60 

Σύνολο 8.128.898,58  9.963.442,04 
    

 

Οι απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών είναι βραχυπρόθεσμες και ασφαλούς εισπράξεως, η δε λογιστική των αξία, 

δεν διαφέρει από την εύλογη. 

 

15. Ταμείο και διαθέσιμα 
 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν τραπεζικές καταθέσεις, διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Όλα τα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα της Εταιρίας είναι σε ευρώ. 

  31.12.2015  31.12.2014 

Καταθέσεις όψεως  5.544.450,87  2.486.882,93 

Καταθέσεις προθεσμίας 23.515,027,78  21.851.690,00 

Σύνολο 29.059.478,65  24.338.572,93 
    

 

Τα ανωτέρω υπόλοιπα είναι κατατεθειμένα στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, η οποία για σκοπούς διαβάθμισης 

πιστωτικού κινδύνου κατατάσσεται ως CCC- σύμφωνα με το Διεθνή Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης FITCH. 

Στις καταθέσεις προθεσμίας περιλαμβάνονται δουλευμένοι τόκοι ποσού € 15.027,78 (χρήση 2014 ποσό € 

51.690,00). 

 

Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις  

16. Καθαρή θέση 
 

i) Μετοχικό Κεφάλαιο - Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο: 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από 70.100 κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές, ονομαστικής 

αξίας € 1,00 η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 70.100,00. 
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Το ποσό τούτο προέκυψε: 

α) Από το αρχικό κεφάλαιο των € 60.000,00 διαιρούμενο σε 60.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 

εκάστης, το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους μετόχους.  

β) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δυνάμει της από 19ης Ιουλίου 2007 αποφάσεως της Έκτακτης 

Γενικής Συνελεύσεως, κατά € 100,00, δια της εκδόσεως 100 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 

και τιμής διάθεσης € 5.000,00, εκάστης. 

Από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμή διάθεσης μεγαλύτερη της τιμής έκδοσης 

σχηματίσθηκε η εξ ευρώ 499.900,00 «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

γ) Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δυνάμει της από 25ης Σεπτεμβρίου 2012 αποφάσεως της 

Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, κατά € 10.000,00, δια της εκδόσεως 10.000 νέων κοινών μετοχών, 

ονομαστικής αξίας € 1,00 και τιμής διάθεσης € 5.370,00, εκάστης. 

Από την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμή διάθεσης μεγαλύτερη της τιμής έκδοσης 

σχηματίσθηκε εξ € 53.690.000,00 διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με συνέπεια το σωρρευμένο 

υπόλοιπο της 31.12.2015 του λογαριασμού αυτού να ανέλθει σε € 54.189.900,00. 

 
ii) Αποθεματικά: 

Τα αποθεματικά της Εταιρίας της 31.12.2015 αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2015 
 

31.12.2014 

Τακτικό αποθεματικό 399.473,48  399.473,48 

Σύνολο 399.473,48  399.473,48 
    

 

Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί  από τα καθαρά 

λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεματικό. Η παρακράτηση παύει να είναι 

υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεματικού υπερβεί το εν τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό το οποίο είναι φορολογημένο δεν μπορεί να διανεμηθεί καθόλη τη διάρκεια 

ζωής της Εταιρίας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και 

ζημιών. Στην κλειόμενη χρήση δεν σχηματίσθηκε τακτικό αποθεματικό. 

Το εξ € 548.659,94 χρεωστικό υπόλοιπο της 31.12.2013 του αποθεματικού διαθεσίμων προς πώληση 

χρεογράφων, μετά το φόρο εισοδήματος, μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα της χρήσεως 2014 λόγω απομείωσης 

της επένδυσης στην εταιρία «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» Η κίνηση του 

αποθεματικού αυτού έχει ως εξής: 

 31.12.2015 
 

31.12.2014 

Υπόλοιπο έναρξης --  (548.659,94) 
Κέρδη/(ζημίες) που οφείλονται σε μεταβολή της εύλογης αξίας --  82.750,61 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος --  (21.515,17) 
Ζημίες απομείωσης που μεταφέρθηκαν στα αποτελέσματα --  658.681,74 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος --  (171.257,24) 

Κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος --  548.659,94 
    

Σύνολο --  -- 
    

 

 

Σύμφωνα με το ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του 

ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» και αρχής γενομένης από την χρήση 2014, η υπεραξία 

που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών σε εταιρίες εισηγμένες ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά, ομολόγων 

και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις με συντελεστή σήμερα 

29%. 
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Η Εταιρία, προσάρμοσε λόγω της μεταβολής του ποσοστού του φορολογικού συντελεστή (26% σε 29%) τον 

αναλογούντα αναβαλλόμενο φόρο που είχε αναγνωρισθεί επί της διαφοράς λογιστικής και φορολογικής βάσης 

των “Διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων αποτιμώμενων στην εύλογη αξία ” (Σημείωση 9). 

 

iii) Αποτελέσματα εις νέο: 

Στην 8η εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 προέκυψαν κέρδη € 1.501.804,43 τα οποία μαζί με 

τα κέρδη εις νέο της προηγούμενης χρήσεως ποσού € 14.655.532,70 και τις αναλογιστικές κέρδη υποχρεώσεων 

καθορισμένων παροχών προσωπικού ποσού € 8.038,06 διαμορφώνουν τα αποτελέσματα εις νέον της χρήσεως σε 

κέρδη  € 16.165.375,19. 

iv) Διανομή μερισμάτων: 

Με βάση την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή μερίσματος. 

Συγκεκριμένα, διανέμεται σαν μέρισμα το 35% των καθαρών κερδών μετά το φόρο εισοδήματος, και αφού 

σχηματισθεί το κατά νόμο τακτικό αποθεματικό. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατή η παρέκκλιση από τα ως άνω 

ισχύοντα, κατόπιν ειδικής εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την απαιτούμενη απαρτία και 

πλειοψηφία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος. 

 

17. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών προσωπικού 
 

Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση 

απόλυσης ή συνταξιοδοτήσεως. Το ποσό της αποζημιώσεως εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις 

αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδοτήσεώς του. Αν ο εργαζόμενος παραμείνει 

στην εταιρία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημιώσεως που 

θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια μέρα. Ο ελληνικός εμπορικός νόμος, προβλέπει ότι οι εταιρίες θα πρέπει να 

σχηματίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού και τουλάχιστον για την υποχρέωση που 

δημιουργείται επί αποχωρήσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως (40% της συνολικής υποχρέωσης). 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης.  
 

Κίνηση υποχρέωσης στον Ισολογισμό 2015  2014 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου  11.368,50  5.902,04 
Αναλογιστική (κέρδος)/ζημία λόγω Χρηματοοικονομικών 
παραδοχών  (11.387,31) 

 
4.793,95 

Αναλογιστικό (κέρδος)/ζημία  λόγω εμπειριών προσαρμογών 201,15  (1.597,61) 
Κόστος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα (Σημ.6) 2.650,11  2.270,12 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου  2.832,46  11.368,50 
    

  
Καθαρό κόστος καθορισμένων παροχών προσωπικού  Από 1η Ιανουαρίου έως 

που επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης: 31.12.2015  31.12.2014 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2.422,74  2.045,84 
Χρηματοοικονομικό κόστος 227,37  224,28 

Κανονική χρέωση στα αποτελέσματα 2.650,11  2.270,12 

Κόστος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα 2.650,11  2.270,12 
    

    
Μεταβολή αποθεματικού αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) 2015  2014 

Συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) έναρξης χρήσης (3.196,34)  -- 
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) που 
καταχωρήθηκαν απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 11.186,15  (3.196,34) 

Συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη/( ζημιές) τέλους χρήσης 7.989,81   (3.196,34) 
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Τα αποτελέσματα της αποτίμησης εξαρτώνται από τις υποθέσεις εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης. 

Έτσι: 

 Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% υψηλότερο τότε η υποχρέωση θα ήταν 

χαμηλότερη κατά 11%, ενώ εάν είχαμε χρησιμοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% χαμηλότερο τότε 

η υποχρέωση θα ήταν υψηλότερη κατά 13%. 

 Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει υπόθεση αύξησης αποδοχών κατά 0,5% υψηλότερη τότε η υποχρέωση θα 

ήταν υψηλότερη κατά 13%, ενώ εάν είχαμε χρησιμοποιήσει υπόθεση αύξησης αποδοχών κατά 0,5% 

χαμηλότερη τότε η υποχρέωση θα ήταν χαμηλότερη κατά 11%. 

 

Επίσης οι βασικές παραδοχές στις οποίες βασίστηκαν τα αναλογιστικά προγράμματα για τον υπολογισμό της 

υποχρέωσης στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι οι εξής:  
 

 31.12.2015  31.12.2014 

Συντελεστής προεξόφλησης 2,5%  2,00% 
Εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης μισθών 1,8%  1,00% 
Μέση υπολειπόμενη εργασιακή ζωή 27,66  34,28 
    

 

18. Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 

 31.12.2015  31.12.2014 

Προμηθευτές ενσώματων και άυλων  
περιουσιακών στοιχείων  508.600,54  2.438.829,32 

Πιστωτές διάφοροι 369.262,97  607.115,29 

Σύνολο 877.863,51  3.045.944,61 
    

Η εύλογη αξία των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές, δεν διαφέρει ουσιωδώς  από την λογιστική τους αξία 

λόγω της βραχυπροθέσμου λήξεως αυτών. 

 

 

19. Λοιπές υποχρεώσεις 

 31.12.2015  31.12.2014 

Υποχρεώσεις για φόρους 231.065,03  4.257,07 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 10.135,09  19.583,88 

Δουλευμένα έξοδα 14.000,00  266.376,43 

Σύνολο 255.200,12  290.217,38 
    

 

Στα δουλευμένα έξοδα περιλαμβάνονται, κυρίως, έξοδα έργων μηχανογραφήσεως, τα οποία αφορούν τη χρήση 

2015. Οι παρακρατούμενοι φόροι και εισφορές υπέρ τρίτων αποδίδονται εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι 

σχετικές  διατάξεις. 

 

Πρόσθετες πληροφορίες 

 

20. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου: 
 

Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. 

Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η παροχή χρηματοδότησης για τις εργασίες 
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της. Η Εταιρία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως εμπορικές απαιτήσεις και εμπορικές 

υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις εργασίες της. Πολιτική της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια του 

έτους, ήταν και παραμένει να μην ασχολείται με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων. 

 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας είναι ο κίνδυνος επιτοκίου, 

ο κίνδυνος ρευστότητας, και ο πιστωτικός κίνδυνος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη 

διαχείριση κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνους, οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω. 

 

 Κίνδυνος επιτοκίου: 

 
Η Εταιρία δεν έχει τραπεζικά δάνεια και συνεπώς έχει ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο επιτοκίου. 

 

 Πιστωτικός κίνδυνος: 

 
Η Εταιρία παρείχε υπηρεσίες αποκλειστικά σε αναγνωρισμένα και φερέγγυα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Πολιτική 

της Εταιρίας είναι, όλοι οι πελάτες, στους οποίους παρέχονταν υπηρεσίες επί πιστώσει, να υποβάλλονται σε 

διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση, 

με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις. Κατά την 31.12.2015 οι απαιτήσεις 

της Εταιρίας προέρχονται, στο σύνολό τους από τον Όμιλο ALPHA BANK και συνεπώς είναι ασφαλούς 

εισπράξεως. 

 Όσον αφορά τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, η μέγιστη έκθεση σε 

πιστωτικό κίνδυνο δεν διαφέρει από τη λογιστική αξία των μέσων. Δεν υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις 

πιστωτικού κινδύνου στην Εταιρία.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας είναι κατατεθειμένα στην ALPHA BANK  η οποία είναι διαβαθμισμένη με 

CCC- από τον οίκο Fitch. 

 

 Κίνδυνος ρευστότητας: 

 
Ο κίνδυνος ρευστότητας της Εταιρίας κρίνεται περιορισμένος διότι τα μετρητά της επαρκούν για την κάλυψη των 

υποχρεώσεών της. Επίσης οι απαιτήσεις της προέρχονται, στο σύνολό τους, από τον Όμιλο ALPHA BANK και 

συνεπώς δεν υπάρχουν καθυστερήσεις είσπραξης. 

 

21. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών 
 

Η Εταιρία είναι ελεγχόμενη από τη μητρική ALPHA BANK Α.Ε. που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η 

οποία κατέχει (άμεσα και έμμεσα) το 100% των μετοχών της. 

 

Οι συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις, αγορές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς και από τα συνδεόμενα μέρη 

του Ομίλου έχουν ως ακολούθως: 

 

 

 

  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Έσοδα  31.12.2015  31.12.2014 

Παροχή υπηρεσιών   13.070.400,58  16.688.017,24 
Τόκοι  363.191,02  475.102,98 

Σύνολο Εσόδων  13.433.591,60  17.163.120,22 



ΑΛΦΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

  

 

 
 

38  

Έξοδα     
Τόκοι δανείων και τραπεζικά έξοδα  3.844,98  2.007,88 
Ενοίκια και κοινόχρηστα  6.323,76  6.457,05 
Δαπάνη δανεισμένου προσωπικού  584.699,23  819.889,78 
Υπηρεσίες υποστηρίξεως  300.000,00  300.000,00 

Σύνολο Εξόδων  894.867,97  1.128.354,71 

     
  31.12.2015  31.12.2014 

Απαιτήσεις     
Καταθέσεις  29.059.478,65  24.338.572,93 
Πελάτες  4.624.544,20  6.604.378,59 

  33.684.022,85  30.942.951,52 

Υποχρεώσεις     
Υποχρεώσεις από αποσπασμένο 
προσωπικό 

 
351.556,04 

 
600.226,09 

  351.556,04  600.226,09 

     
 

Οι ανωτέρω συναλλαγές έγιναν με βάση εμπορικούς όρους της αγοράς και απαλείφονται κατά την σύνταξη των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Alpha Bank. 

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με μέλη της γενικής διεύθυνσης. 

Επίσης, δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του 

Ομίλου και σε συγγενείς αυτών, καθώς και σε λοιπά συνδεδεμένα μέλη. 

 

22. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 
 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 

Δεν υπάρχουν ενέχυρα ή άλλα βάρη σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας.  

 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις – Η Εταιρία σαν μισθωτής: 
 

Η Εταιρία έχει υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, για τα ακίνητα όπου στεγάζεται η επιχειρηματική της 

δραστηριότητα, με τη μητρική της ALPHA BANK. Τα ελάχιστα μισθώματα βάσει της σύμβασης αυτής 

αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 31.12.2015  31.12.2014 

Εντός ενός έτους 6.323,76  6.323,76 

Πέραν του έτους και μέχρι πέντε έτη 21.507,18  27.626,66 

Πέραν των πέντε ετών 16.994,00  16.701,00 

Σύνολο 44.824,94  50.651,42 
    

 

Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις:  
 

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 
 

Η Εταιρία έχει περαιώσει τις φορολογικές υποθέσεις των χρήσεων μέχρι και την 31.12.2009 με βάση τον Ν. 

3888/2010. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις γίνεται αναφορά στην ενότητα 9 «Φόρος Εισοδήματος». 
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23. Αμοιβές εκλεγμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Οι αμοιβές των εκλεγμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κατά χρήση, αναλύονται ως εξής, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 32 του άρθρου 29 του Ν.4308/2014. 

 31.12.2015  31.12.2014 

Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 8.000,00  3.540,00 
Αμοιβές σχετικές με φορολογικά πιστοποιητικά 7.000,00  7.110,00 

  15.000,00  10.650,00 
    

 

24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Δεν υφίστανται σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων 

της Εταιρίας.  

 

 

Αθήναι, 31 Μαΐου 2016 
 

Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Το μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Διευθυντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών 
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