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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

“ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 

(διαχείριση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014) 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 

Κύριοι Μέτοχοι 

 
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2014 

(διαχείριση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014) της Εταιρίας μας και να σας δώσουμε τις 

παρακάτω επεξηγήσεις. 

 

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας 

 
 Κατά τη χρήση 2014  οι εργασίες της Εταιρίας συνεχίσθηκαν με θετικό ρυθμό. Η Εταιρία στην 

χρήση 2014  επένδυσε όλα της τα διαθέσιμα σε προθεσμιακές καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα 

εσωτερικού και προέβη στην αγορά μέσω του Χ.Α. του 4,38% των μετοχών της SPACE HELLAS 

A.E. 

Εντός της χρήσεως 2014, η Εταιρία προέβει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ποσού 

€1.126.500,00, κατόπιν αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30η Ιουνίου 

2014, με κεφαλαιοποίηση  αποθεματικού, σύμφωνα με το  αρθ.72 του Ν.4172/2013, ποσού ευρώ 

€1.087.604,42 και υπολοίπου εις νέον ποσού € 38.895,58. 

Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξήθηκε από € 3,00 σε € 4,20, ενώ  διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο  παραμένει σε  ποσό  € 335.381.511. 

 Η  Εταιρία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και  συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της  σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). 

 Για τη χρήση 2014 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε € 11 εκ., ενώ την προηγούμενη χρήση  τα  

συνολικά έσοδα σε  € 14,6 εκ.  

Τα  συνολικά έξοδα ανήλθαν το 2014 σε € 753,8 χιλ. έναντι € 115,8 χιλ. του 2013, ενώ τα κέρδη 

χρήσεως προ φόρων ανήλθαν στην κλειόμενη χρήση σε € 10,2 εκατ. έναντι € 14,5 εκ. την προηγούμενη 

χρήση.  

 

Οικονομική θέση της Εταιρίας 

 
Η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 κρίνεται ικανοποιητική. Τα 

ίδια κεφάλαια κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανέρχονται σε ποσό € 400 εκ. έναντι € 389 εκ. της 

προηγουμένης χρήσεως. 

Παρατίθεται κατωτέρω, συνοπτικά, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας.  
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 Βασικά  μεγέθη  
 

 (ποσά σε ευρώ)   31.12.2014  31.12.2013 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  10.514.421,03  9.820.642,10 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  390.640.838,63  382.581.468,74 

Ενεργητικό  401.155.259,66  392.402.110,84 
     

Καθαρή θέση  400.287.534,20  388.835.624,96 
Υποχρεώσεις  867.725,46  3.566.485,88 

Σύνολο καθαρής θέσεως και υποχρεώσεων   401.155.259,66  392.402.110,84 
     

 

(ποσά σε ευρώ)  Από 1η Ιανουαρίου έως 

Αποτελέσματα  χρήσεως  31.12.2014  31.12.2013 

Έσοδα από τόκους  10.988.583,38  14.598.741,95 
Έσοδα συμμετοχών  --  344,85 
Λοιπά έσοδα  7.311,69  8.848,33 

Σύνολο εσόδων  10.995.895,07  14.607.935,13 
Αποσβέσεις   (838,38)  (838,38) 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  (57.607,84)  (63.655,08) 
Ζημίες επενδυτικής δραστηριότητας  (658.681,74)  (18.642,27) 
Γενικά διοικητικά έξοδα  (36.675,28)  (32.731,61) 

Καθαρά κέρδη πρίν το φόρο εισοδήματος  10.242.091,83  14.492.067,79 
Φόρος εισοδήματος  609.942,35  (4.020.091,51) 

Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος  10.852.034,18  10.471.976,28 

 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής:  
 

 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης    
 
 31.12.2014  31.12.2013  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 390.640.838,63 
=97,38% 

382.581.468,74 
= 97,50% 

Σύνολο ενεργητικού 401.155.259,66 392.402.110,84 

     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 10.514.421,03 
= 2,62% 

9.820.642,10 
= 2,50% 

Σύνολο ενεργητικού 401.155.259,66 392.402.110,84 
 
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 
ενεργητικό.   
 

Ίδια κεφάλαια 400.287.534,20 
=461,31 

388.835.624,96 
= 109,02 

Σύνολο υποχρεώσεων 867.725,46 3.566.485,88 
 
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας. 
 

Σύνολο υποχρεώσεων 867.725,46 
= 0,22% 

3.566.485,88 
= 0,91% 

Σύνολο παθητικού 401.155.259,66 392.402.110,84 

     

Ίδια κεφάλαια 400.287.534,20 
= 99,78% 

388.835.624,96 
= 99,09% 

Σύνολο παθητικού 401.155.259,66 392.402.110,84 
 
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας. 
 

Ίδια κεφάλαια 400.287.534,20 
= 38,07 

388.835.624,96 
= 39,59 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 10.514.421,03 9.820.642,10 
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Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρίας από τα Ίδια 
Κεφάλαια. 
 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 390.640.838,63 
 >1 

382.581.468,74 
>1 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.556,95 2.362.932,58 

 
Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 
με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
 

Κεφάλαιο κινήσεως  390.628.281,68 
= 100% 

380.218.536,16 
= 99,38% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 390.640.838,63 382.581.468,74 
 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο 
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων). 
 

 Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 
 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 
πριν το φόρο εισοδήματος 

 
10.242.091,83 

 
= 93,14% 

14.492.067,79 
 
=99,21% 

Σύνολο εσόδων 10.995.895,07 14.607.935,13 
 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά της 
έσοδα. 
 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 
προ φόρων 10.242.091,83 

 
= 2,56% 

 14.492.067,79 
 
=3,73% 

Ίδια κεφάλαια 400.287.534,20  388.835.624,96 
 
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Eταιρίας. 
 
 

Διαχείριση κινδύνων  

 
Οι εργασίες της Εταιρίας ενσωματώνουν διάφορους κινδύνους, κυρίως από τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία και τις λοιπές απαιτήσεις καθώς και από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 

 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος, που αναλαμβάνει η Εταιρία, απορρέει κυρίως από την πιθανότητα μη εισπράξεως 

των αξιογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά την εξόφλησή τους και των λοιπών απαιτήσεων κυρίως 

από πελάτες. Η Εταιρία εξετάζει συνεχώς τη δυνατότητα των πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις 

τους. 
 

β) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Όπως περιγράφεται στη Σημείωση 1.3 των οικονομικών καταστάσεων, το μοναδικό νόμισμα 

συναλλαγών και αναφοράς της Εταιρίας είναι το ευρώ και συνεπώς δεν υπάρχουν μεταβολές 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, που να επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική της θέση και τις ταμιακές ροές. 
 

γ) Επιτοκιακός κίνδυνος 

Η Εταιρία δεν έχει δανεισμό και οι καταθέσεις της είναι σύντομης χρονικής διάρκειας. Συνεπώς δεν 

αναλαμβάνει σημαντικούς κινδύνους από την έκθεση σε μεταβολές επιτοκίων. 
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δ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει τις 

χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. 

Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού 

συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη 

των τρεχουσών συναλλαγών. 
 

Η ταξινόμηση των χρηματοροών, που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού 

της Εταιρίας σε χρονικές περιόδους έχει ως εξής: το ταμείο και διαθέσιμα έχουν λήξη μικρότερη του 1 

μηνός, οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις έως 12 μήνες.. Τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία 

ενεργητικού έχουν λήξη μεγαλύτερη του 1 έτους. Οι λοιπές υποχρεώσεις έχουν λήξη έως 3 μήνες, οι 

υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος έως 6 μήνες και οι υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους 

εργαζομένους έχουν λήξη μεγαλύτερη του έτους. 

 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

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

Εταιρίας είναι  το ευρώ.  Συναλλαγές σε άλλα νομίσματα δεν υπάρχουν. 

 

Κατεχόμενα χρεόγραφα 

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς πώληση 

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας αποτελείται από συμμετοχές σε θυγατρικές του Ομίλου Alpha Bank 

καθώς και λοιπές μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. 

Στην κλειόμενη χρήση 2014, η αποτίμηση της  συμμετοχής στην θυγατρική εταιρία του Ομίλου Alpha 

Bank Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε. έγινε  με βάση μελέτη αποτίμησης που διενεργήθηκε με την μέθοδο 

προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), σύμφωνα με την  οποία  η εκτιμώμενη εύλογη αξία της 

συμμετοχής ανέρχεται σε ευρώ 2.156.247,86. Η ανωτέρω μεθοδολογία προσδιορισμού της εύλογης 

αξίας ταξινομείται σε Επίπεδο 3. Η χρηματιστηριακή αξία της ανωτέρω συμμετοχής την 31.12.2014 η 

οποία ανήλθε σε ευρώ 1.822.164,25,  θεωρείται  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  ευρώ 658.681,74, επιβάρυνε ισόποσα τα αποτελέσματα της χρήσεως. 

Η Εταιρία δεν προέβη σε απομείωση της συμμετοχής της στην Alpha Αστικά Ακίνητα, κρίνοντας ότι η 

πτώση της τιμής δεν θεωρείται παρατεταμένη (πέραν του ενός έτους). 

Το χαρτοφυλάκιο συμμετοχών και χρεογράφων διαμορφώνεται ως κατωτέρω: 

 

31.12.2014  % Συμμετοχής  Αξία κτήσεως   Εύλογη Αξία Αποθεματικό 

Συμμετοχές σε εταιρίες  
του ομίλου Alpha Bank 

 
 

  

Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.ΑΚ. 11,60% 203.356,58 5.843.906,00 5.640.549,42 

Alpha Finance 0,28 % 29.712,69 96.584,02 66.871,33 
Alpha Επενδυτικών Συμμετοχών 0,58% 157.658,72 217.125,00 59.466,28 
Καφέ Άλφα Α.Ε. 1,00% 600,00 1.716,00 1.116,00 
Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών A.Ε. 1,00% 542.600,00 671.130,39 128.530,39 
Alphalife Α.Α.Ε.Ζ. 0,10% 7.020,00 21.677,76 14.657,76 
Alpha Ventures Capital Management 0,10% 100,00 2.081,60 1.981,60 
Alpha Αστικά Ακίνητα 1,70% 1.477.980,00 966.280,00 (511.700,00) 
Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε. 1,87% 2.156.247,86 2.156.247,86     -- 

Σύνολο  4.575.275,85 9.976.748,63 5.401.472,78 
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31.12.2014 %  Συμμετοχής  Αξία κτήσεως  Εύλογη Αξία Αποθεματικό 

Λοιπές μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.     
Space Hellas A.E. 4,38% 541.134,77 528.836,00 (12.298,77) 
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. -- 15.110,55 8.736,20 (6.374,35) 

Σύνολο  556.245,32 537.572,20 (18.673,12) 

     
Γενικό σύνολο  5.131.521,17 10.514.320,83 5.382.799,66 

     
     
31.12.2013  % Συμμετοχής  Αξία κτήσεως   Εύλογη Αξία Αποθεματικό 

Συμμετοχές σε εταιρίες  
του ομίλου Alpha Bank 

 
 

  

Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.ΑΚ. 11,60% 203.356,58 5.262.050,00 5.058.693,42 

Alpha Finance 0,28 % 29.712,69 94.113,24 64.400,55 
Alpha Επενδυτικών Συμμετοχών 0,58% 157.658,72 180.000,00 22.341,28 
Καφέ Άλφα Α.Ε. 1,00% 600,00 1.764,00 1.164,00 
Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών A.Ε. 1,00% 542.600,00 636.711,29 94.111,29 
Alphalife Α.Α.Ε.Ζ.. 0,10% 7.020,00 10.209,42 3.189,42 
Alpha Ventures Capital Management 0,10% 100,00 1.691,90 1.591,90 
Alpha Αστικά Ακίνητα 1,70% 1.477.980,00 1.542.240,00 64.260,00 
Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε. 1,87% 2.814.929,60 2.073.497,25 (741.432,35) 

Σύνολο  5.233.957,59 9.802.277,10 4.568.319,51 

     
31.12.2013 %  Συμμετοχής  Αξία κτήσεως  Εύλογη Αξία Αποθεματικό 

Λοιπές μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.     
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. -- 15.110,55 17.426,42 2.315,87 

Σύνολο  15.110,55 17.426,42 2.315,87 
     
Γενικό σύνολο  5.249.068,14 9.819.703,52 4.570.635,38 

 

Με εξαίρεση την προαναφερθείσα περίπτωση της Ιονικής Ξενοδοχειακής, οι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. 

μετοχές αποτιμώνται σε τιμές ενεργούς αγοράς και ταξινομούνται στο Επίπεδο (1). 

Οι μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α. μετοχές διαβαθμίζονται στο Επίπεδο (3).  

 

H μεταβολή της εύλογης αξίας των μετοχών που έχουν διαβαθμιστεί στο Επίπεδο (3) παρατίθενται 

στον κατωτέρω πίνακα: 

 

Κατηγορία στοιχείων Ενεργητικού 

Αξιόγραφα 

χαρτοφυλακίου 

διαθεσίμων προς 

πώληση (A.F.S.) 

Ισολογισμός έναρξης 1.1.2014 6.186.539,85 

Συνολικό κέρδος ή ζημία που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων -- 

Συνολικό κέρδος ή ζημία που καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση 667.680,92 

Αγορές - Εκδόσεις -- 

Πωλήσεις - Εξοφλήσεις -Διακανονισμοί -- 

Μεταφορές στο Επίπεδο 3 από το Επίπεδο 1 2.156.247,86 

Μεταφορές στο Επίπεδο 3 από το Επίπεδο 2 -- 

Μεταφορές εκτός Επιπέδου 3 -- 

Ισολογισμός 31.12.2014 9.010.468,63 

 
Χρηματικά διαθέσιμα 

Η Εταιρία διατηρεί καταθέσεις όψεως στην Alpha Τράπεζα Α.Ε. και προθεσμιακές καταθέσεις σε 

πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού. Οι εν λόγω τράπεζες για σκοπούς διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου, 

κατατάσσονται ως Β- σύμφωνα με το Διεθνή Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης FITCH. 
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Ακίνητα 

Η Εταιρία την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2013 δεν είχε στην κατοχή της ακίνητα. 

 

Λογιστικές  αρχές 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίσθηκαν από τη Διοίκησή της με βάση τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Π.») (International Financial Reporting Standards - 

IFRS), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 1606/2002 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη 

διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην 

καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρίας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες. 

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, όπως αυτή 

μεταβάλλεται από την αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία των διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων και της 

αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της.  

Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που να έχουν εφαρμοστεί πριν από την ημερομηνία 

έναρξης της εφαρμογής τους. 

 

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 στην περίπτωση εγκρίσεώς της από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, θα προτείνει  στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την μη διανομή 

μερίσματος στον μέτοχο για την κλειόμενη χρήση (στην χρήση 2013 δεν είχε δοθεί επίσης μέρισμα ). 

 

Τακτικό Αποθεματικό 

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 καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρίας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού 

υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων το σχηματισμό 

τακτικού αποθεματικού, από τα κέρδη της χρήσεως, ποσού ευρώ  375.500,00. 

 

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας 

Οι προοπτικές της Εταιρίας για το 2015 είναι η συνέχιση της δραστηριότητάς της ως Εταιρίας 

Συμμετοχών, με την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Ομίλου για  συμμετοχή στο Μετοχικό 



 - 7 - 

Κεφάλαιο άλλων εταιριών ή την από κοινού με την Τράπεζα συμμετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο νέων 

εταιριών, καθώς επίσης και η αποδοτική επένδυση των διαθεσίμων της στα πιο κερδοφόρα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα της αγοράς. 

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

 
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά 

την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρίας. 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 

το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής 

χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 και να απαλλάξετε το Διοικητικό 

Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή. 

 

Αθήναι, 25η Μαΐου 2015 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Μαριάννα  Δ. Αντωνίου 

Α.Δ.Τ. Χ 694507                                                    

 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της χρήσεως 2014 προς την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται 

στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 27η Μαΐου 2015. 

 

 Αθήνα, 27η Μαΐου 2015 
  

 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
  
  

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.  
μέλος της Crowe Horwath International  

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα Άγγελος Κ .Διονυσόπουλος 
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39101 

 


