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Κύριοι Μέτοχοι
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2016
(διαχείριση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016) της Εταιρίας μας και να σας δώσουμε τις
παρακάτω επεξηγήσεις.

Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας
Κατά τη χρήση 2016 οι εργασίες της Εταιρίας συνεχίσθηκαν με θετικό ρυθμό. Η Εταιρία στην
χρήση 2016 επένδυσε όλα της τα διαθέσιμα σε προθεσμιακές καταθέσεις στον Όμιλο της ALPHA
BANK .
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 2016 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 4,1 εκ., ενώ την προηγούμενη χρήση
σε Ευρώ 5,5 εκ.
Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν το 2016 σε Ευρώ 82,4 χιλ. έναντι Ευρώ 84,6 χιλ. του 2015, ενώ τα κέρδη
χρήσεως προ φόρων ανήλθαν στην κλειόμενη χρήση σε Ευρώ 3,9 εκατ. έναντι Ευρώ 5,4 εκ. την
προηγούμενη χρήση.

Οικονομική θέση της Εταιρίας
Η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 κρίνεται ικανοποιητική. Τα
ίδια κεφάλαια κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανέρχονται, μετά την διανομή μερίσματος Ευρώ 56
εκατ., σε Ευρώ 351,2 εκ. έναντι Ευρώ 404,1 εκ. της προηγουμένης χρήσεως.
Παρατίθεται κατωτέρω, συνοπτικά, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας.

 Βασικά μεγέθη
(ποσά σε ευρώ)

31.12.2016

31.12.2015

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενεργητικό

8.376.723,05
344.978.644,57
353.355.367,62

10.588.978,91
396.011.936,47
406.600.915,38

Καθαρή θέση
Υποχρεώσεις
Σύνολο καθαρής θέσεως και υποχρεώσεων

351.157.873,16
2.197.494,46
353.355.367,62

404.061.322,96
2.539.592,42
406.600.915,38
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(ποσά σε ευρώ)
Αποτελέσματα χρήσεως
Έσοδα από τόκους
Έσοδα συμμετοχών
Λοιπά έσοδα
Σύνολο εσόδων
Αποσβέσεις
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Γενικά διοικητικά έξοδα
Καθαρά κέρδη πρίν το φόρο εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2016
31.12.2015
2.827.411,81
5.455.062,29
1.219.267,12
482,79
7.122,66
7.092,40
4.053.801,59
5.462.637,48
-(100,14)
(57.151,50)
(57.012,47)
(25.301,00)
(27.529,28)
3.971.349,09
5.377.995,59
(801.045,70)
1.495.730,04)
3.170.303,39
3.882.265,55

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις 2016 και 2015 έχουν ως εξής:
 Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31.12.2016
344.978.644,57
=97,63%
353.355.367,62

31.12.2015
396.011.936,47
= 97,39%
406.600.915,38

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

8.376.723,05 = 2,37%
353.355.367,62

10.588.978,85 = 2,60%
406.600.915,38

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφούν ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

351.157.873,16
=159,79
2.197.494,46

404.061.322,96 = 159,10
2.539.592,42

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

2.197.494,46
= 0,62%
353.355.367,62

2.539.592,42
= 0,62%
406.600.915,38

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

351.157.873,16 = 99,38%
353.355.267,62

404.061.322,96 = 99,38%
406.600.915,38

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας.
Ίδια κεφάλαια
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

351.157.873,16 = 41,92
8.376.723,05

404.061.322,96 = 38,16
10.588.978,91

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρίας από τα Ίδια
Κεφάλαια.
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

344.978.644,57
616.215,51

>1

396.011.936,47
>1
1.133.088,86

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

344.362.429,06
= 99,82%
344.978.644,57

394.878.847,61 = 99,71%
396.011.936,47

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
Σύνολο εσόδων

3.971.349,09
= 97,96%
4.053.801,59

5.377.995,59
=98,45%
5.462.637,48

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά της
έσοδα.
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

3.971.349,09
= 1,13%
351.157.873,16

5.377.995,59
=1,33%
404.061.322,96

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, αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων αντισυμβαλλόμενων να εκπληρώσουν
τις συναλλακτικές τους υποχρεώσεις και κατά κύριο λόγο σχετίζετε με το χαρτοφυλάκιο των διαθεσίμων
προς πώληση.
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.
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.
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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 η εταιρία προέβη σε πώληση όλων των μετοχών της Θυγατρικής εταιρίας του
Ομίλου της Alpha Bank, Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε,. αντί ποσού Ευρώ 2.163.314,98 και
πραγματοποιήθηκε κέρδος από την πώληση Ευρώ 7.067,12.
Στην προηγούμενη χρήση 2015 , η αποτίμηση της συμμετοχής στην 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
χρηματιστηριακή αξία της ανωτέρω συμμετοχής την 31.12.2015 η οποία ανήλθε σε ευρώ 1.417.518,12,
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). Το χαρτοφυλάκιο
συμμετοχών και χρεογράφων διαμορφώνεται ως κατωτέρω:
31.12.2016
Συμμετοχές σε εταιρίες
του ομίλου Alpha Bank
Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.ΑΚ.
Alpha Finance
Alpha Επενδυτικών Συμμετοχών
Καφέ Άλφα Α.Ε.
Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών A.Ε.
Alphalife Α.Α.Ε.Ζ.
Alpha Ventures Capital Management
Alpha Αστικά Ακίνητα
Σύνολο

% Συμμετοχής

31.12.2016
Λοιπές μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.
Space Hellas A.E.
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Σύνολο

% Συμμετοχής

11,60%
0,28 %
0,58%
1,00%
1,00%
0,10%
0,10%
1,70%

4,38%
--

Γενικό σύνολο
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Αξία κτήσεως
203.356,58
29.712,69
157.658,72
600,00
542.600,00
7.020,00
100,00
1.477.980,00
2.419.027,99
Αξία κτήσεως

Εύλογη Αξία
5.856.028,00
92.385,93
223.125,00
1.680,00
708.248,34
17.751,24
2.517,30
1.280.440,00
8.182.175,81
Εύλογη Αξία

Αποθεματικό
5.652.671,42
62.673,24
65.466,28
1.080,00
165.648,34
10.731,24
2.417,30
(197.540,00)
5.763.147,82
Αποθεματικό

541.134,77
15.110,55
556.245,32

184.385,60
10.161,58
194.547,18

(356.749,17)
(4.948,97)
(361.698,14)

2.975.273,31

8.376.722,99

5.401.449,68

31.12.2015
Συμμετοχές σε εταιρίες
του ομίλου Alpha Bank
Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.ΑΚ.
Alpha Finance
Alpha Επενδυτικών Συμμετοχών
Καφέ Άλφα Α.Ε.
Alpha Υποστηρικτικών Εργασιών A.Ε.
Alphalife Α.Α.Ε.Ζ.
Alpha Ventures Capital Management
Alpha Αστικά Ακίνητα
Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε.
Σύνολο

% Συμμετοχής

31.12.2015
Λοιπές μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.
Space Hellas A.E.
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Σύνολο

% Συμμετοχής

11,60%
0,28 %
0,58%
1,00%
1,00%
0,10%
0,10%
1,70%
1,87%

4,38%
--

Γενικό σύνολο

Αξία κτήσεως
203.356,58
29.712,69
157.658,72
600,00
542.600,00
7.020,00
100,00
1.477.980,00
2.156.247,86
4.575.275,85
Αξία κτήσεως

Εύλογη Αξία

Αποθεματικό

5.906.720,00
94.554,85
220.500,00
1.512,00
693.148,80
12.177,36
2.346,02
1.130.500,00
2.156.247,86
10.217.706,89

5.703.363,42
64.842,16
62.841,28
912,00
150.548,80
5.157,36
2.246,02
(347.480,00)
-5.642.431,04

Εύλογη Αξία

Αποθεματικό

541.134,77
15.110,55
556.245,32

361.984,00
9.287,96
371.271,96

(179.150,77)
(5.822,59)
(184.973,36)

5.131.521,17

10.588.978,85

5.457.457,68

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).

Χρηματικά διαθέσιμα
Η Εταιρία διατηρεί καταθέσεις όψεως και προθεσμίας στην Alpha Τράπεζα Α.Ε. . Οι εν λόγω τράπεζα
για σκοπούς διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου, κατατάσσεταιι ως CCC+ σύμφωνα με το Διεθνή Οίκο
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard & Poors.

Ακίνητα
Η Εταιρία την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 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.
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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 Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος
ύψους Ευρώ 4.290.087,50.

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 την μη διανομή
τακτικού αποθεματικού, από τα κέρδη της κλεομένης χρήσεως,.

Περιβαλλοντικά ζητήματα
Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες οι οποίες να επηρεάζουν το περιβάλλον και γενικότερα έχει ως
γνώμονα την πολιτική του Ομίλου της ALPHA BANK για τα ζητήματα αυτά.

Εργασιακά ζητήματα
Η εταιρία απασχόλησε ένα άτομο κατά το έτος 2016 για το οποίο εφάρμοσε τη γενικότερη πολιτική του
Ομίλου για τα εργασιακά θέματα

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρίας
Οι προοπτικές της Εταιρίας για το 2017 είναι η συνέχιση της δραστηριότητάς της ως Εταιρίας
Συμμετοχών, με την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του Ομίλου για συμμετοχή στο Μετοχικό
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.
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Κύριοι Μέτοχοι,
το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί να εγκρίνετε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής
χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 και να απαλλάξετε το Διοικητικό
Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.
Αθήναι, 9η Ιουνίου 2017
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαριάννα Δ. Αντωνίου
Α.Δ.Τ. Χ 694507
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