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Έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

προς τους κ.κ Μετόχους της Εταιρίας 

«ALPHA BANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»  

για την 3η εταιρική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017  
(διαχείριση από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2017) 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε για έγκριση 
τις Οικονοµικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την 3η ∆ιαχειριστική 
Χρήση της από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η ∆εκεµβρίου 2017. 
Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ALPHA BANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», έχει συνταχθεί µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 136 του Κ.Ν. 
2190/1920 και αναφέρεται στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2017 και της 
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή. 
 
 
Εξέλιξη εργασιών και οικονοµική θέση της Εταιρίας 

Η κλειόµενη χρήση αποτελεί την τρίτη χρήση λειτουργίας της Εταιρίας κατά την οποία διαµόρφωσε κύκλο 
εργασιών € 4.841.611,70 έναντι € 621.300,00 στην προηγούµενη χρήση που αποτέλεσε την έναρξη της 
δραστηριοποιήσεως της νεοσυσταθείσης Εταιρίας. Το σύνολο των εσόδων αυτών προέρχονται από 
παροχή υπηρεσιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου καταναλωτικής, στεγαστικής και επιχειρηµατικής 
πίστεως προς την Alpha Τράπεζα ΑΕ. 
 
Η Εταιρία µας πραγµατοποίησε στην κλειόµενη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 συνολικά 
κέρδη , µετά το φόρο εισοδήµατος, τα οποία ανήλθαν σε € 239.995,75  (31η ∆εκεµβρίου 2016: κέρδη 
€60.320,24). Τα κέρδη προ φόρου εισοδήµατος την 31η ∆εκεµβρίου 2016 ανήλθαν σε € 340.268,66 (31η 
∆εκεµβρίου 2016: κέρδη € 84.958,09). 
  
Τα έξοδα χρήσης αναλύονται ως κατωτέρω: 

 

 
Ο φόρος εισοδήµατος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων για την κλειόµενη χρήση 
ανέρχεται σε € 100.272,91 (2016: € 24.637,85). 

 

 
1.1.2017- 

31.12.2017 
1.1.2016- 

31.12.2016 
 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
Αµοιβές διαθέσεως προσωπικού Π.Α 
Υπηρεσίες δανεισµένου προσωπικού  

133.403,33 
2.915.056,67 

148.195,39 

- 
348.331,57 
13.160,17 

Υπηρεσίες Πληροφορικής & Λογιστηρίου 
Έξοδα τρίτων  
Αµοιβές ελεγκτών  

1.141.695,87 
13.968,00 

7.000,00 

160.824,83 
361,20 

5.000,00 
Ενοίκια 74.108,50 2.017,50 
Συνδροµές-Εισφορές - 320,00 
Ασφάλιστρα 
Τηλεπικοινωνίες-ταχυδροµικά 
Φόροι-τέλη 
∆ιάφορα έξοδα 
Αποσβέσεις 

- 
37.289,51 

6.217,48 
22.557,84 

6,92 

3.300,44 
2.435,06 

340,86 
209,93 

-- 
 
 

4.499.499,51 
 

536.301,56 
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Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρίας για την χρήση 2017 αναλύονται κατωτέρω:  
 
 
 

� Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης    

 (ποσά σε ευρώ) 

 31.12.2017  31.12.2016  
 

Ίδια κεφάλαια  635.940,25 =57,27% 395.944,50 =122,96% 
Σύνολο υποχρεώσεων  1.110.370,29 322.003,67 
     

Ο ανωτέρω αριθµοδείκτης παρουσιάζει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρίας.  
 
 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.110.370,29 =63,58% 322.003,67 =44,85% 
Σύνολο παθητικού 1.746.310,54 717.948,17 
     

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας. 
 
 

Κεφάλαιο κινήσεως  664.107,89 =38,04% 395.944,50 =55,15% 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.745.902,46 717.948,17 
     

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 προ φόρων    340.268,66 = 7,03% 84.958,09 = 13,67% 
Κύκλος εργασιών 4.841.611,70 621.300,00 
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρίας σε σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα 
 
 
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων    340.268,66 =53,51% 84.958,09 =21,46% 
Ίδια κεφάλαια 635.940,25 395.944,50 
     

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. 

 
Κατεχόµενα χρεόγραφα 

Η Εταιρία την 31.12.2017 δεν είχε στην κατοχή της χρεόγραφα. 
 

∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα 

Η Εταιρία την 31η ∆εκεµβρίου 2017 δεν είχε στην κατοχή της συνάλλαγµα. 

 
Ακίνητα 

Η Εταιρία την 31η ∆εκεµβρίου 2017 δεν είχε στην κατοχή της ακίνητα. 
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Υποκαταστήµατα 

Η Εταιρία την 31η ∆εκεµβρίου 2017 έχει υποκατάστηµα στη Λεωφόρο Συγγρού 54. 

Εργασιακά Ζητήµατα  

Ο αριθµός του µισθοδοτούµενου προσωπικού κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017 ήταν 4 άτοµα (31η 
∆εκεµβρίου 2016 - άτοµα) για τα οποία εφάρµοσε τη γενικότερη πολιτική του Οµίλου Alpha Bank για 
εργασιακά θέµατα. 
Συνολικά τα αποτελέσµατα χρήσης 2017 επιβαρύνθηκαν µε µισθούς, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές 
παροχές που αφορούν στο προσωπικό ποσού € 133.403,33 (χρήση 2016 € -) και µε δαπάνη  
δανεισµένου προσωπικού € 148.195,39 (χρήση 2016 € 13.160,17). Επίσης κατέβαλε ως αµοιβές σε 
εταιρίες διαθέσεως προσωπικού Π.Α € 2.915.056,67 (χρήση 2016 € 348.331,57)  
 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2017  31.12.2016 

Τακτικές αποδοχές 85.090,74  - 
Εργοδοτικές εισφορές 19.186,87  - 
Λοιπές παροχές προσωπικού 550,00  - 
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών  
στους εργαζοµένους 28.575,72  - 
∆απάνη δανεισµένου προσωπικού 
Αµοιβές Εταιριών διαθέσεως προσωπικού Π.Α 

148.195,39 
2.915.056,67  

13.160,17 
348.331,57 

Σύνολο 3.196.655,39  361.491,74 
 

∆ιαχείριση κινδύνων 

Η Εταιρία δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναγνώριση, µέτρηση και διαχείριση των αναλαµβανοµένων 
κινδύνων που την αφορούν όπως είναι ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς ,συνεργαζόµενη µε την Μονάδα 
∆ιαχειρίσεως κινδύνων του Οµίλου της Alpha Bank. Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον 
κίνδυνο συγκέντρωσης πελατείας καθόσον κύριος πελάτης της Εταιρίας είναι η Alpha Bank. Οι εµπορικές 
απαιτήσεις προέρχονται από την Alpha Bank µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από 
επισφάλειες. Για τον ίδιο λόγο ο κίνδυνος ρευστότητας κρίνεται περιορισµένος ενώ γίνεται επαρκής 
διαχείριση των διαθεσίµων της προκειµένου να καλύπτονται οι υποχρεώσεις της. 

Περιβαλλοντικά ζητήµατα 
Η Εταιρία 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. 
 

Λογιστικές αρχές  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίσθηκαν από τη ∆ιοίκησή της µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ») (International Financial Reporting Standards - IFRS), 
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό αριθ. 1606/2002 της 
Ευρωπαϊκής Ενώσης. 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. απαιτεί τη χρήση ορισµένων 
λογιστικών εκτιµήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση κατά τη 
διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών της Εταιρίας. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην 
καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους και της αρχής της 
συνέχισης της λειτουργίας της.  
∆εν υπάρχουν πρότυπα και διερµηνείες προτύπων που να έχουν εφαρµοστεί πριν από την ηµεροµηνία 
έναρξης της εφαρµογής τους. 
 
∆ιανοµή µερισµάτων 
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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, 
από τον κωδ. Ν. 2190/1920, απαρτία και πλειοψηφία. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη µη διανοµή µερίσµατος. 
 
Προοπτικές-στόχοι 

Στην χρήση του 2017 η Εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητες διαχειρίσεως του χαρτοφυλακίου της Alpha 
Bank επιτυγχάνοντας τους τεθέντες στόχους µε αποτέλεσµα την σηµαντική  αύξηση του κύκλου εργασιών σε 
σχέση µε πέρυσι. Για το 2018 έχει προϋπολογισθεί  αύξηση του συνολικού χαρτοφυλακίου αναθέσεως  το 
οποίο θα αποφέρει ανάλογα ενίσχυση των εσόδων και της κερδοφορίας. 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας για τη  χρήση του 2018 στοχεύει στην βελτιστοποίηση της διαχειρίσεως των 
χαρτοφυλακίων ανάθεσης παρέχοντας υψηλά επίπεδα παρεχόµενων υπηρεσιών εντός του πλαισίου αρχών 
Πολιτικής και ∆ιαδικασιών του Οµίλου Alpha Bank. 
 
Βασικοί στόχοι της Εταιρίας  παραµένουν  η  αύξηση της παραγωγικότητας / αποδοτικότητας των 
υπαλλήλων, την αποτελεσµατική επικοινωνία µε τους οφειλέτες µε χρήση όλων των εργαλείων επίλυσης / 
διευθέτησης οφειλών και την εν τέλει συνολική βελτίωση του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου της Alpha Bank. 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι,  
 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σας προσκαλεί να εγκρίνετε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της τρίτης εταιρικής 
χρήσεως από την 1η Ιανουαρίου 2017 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2017 και να απαλλάξετε το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή. 

 

Αθήναι, 29 Ιουνίου 2018 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

Λάζαρος Α.Παπαγαρυφάλλου 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
  
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ALPHA BANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ»  
  
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
Γνώµη  
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ALPHA BANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»(η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον 
ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού αποτελέσµατος, 
την κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσεως και την κατάσταση ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 
επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
  
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας «ALPHA BANK NOTIFICATION SERVICES» κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν µε τις κανονιστικές απαιτήσεις 
του Κωδ. Ν. 2190/1920.  
  
Βάση γνώµης  
 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών 
καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για 
Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο 
των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν 
βάση για τη γνώµη µας.  
  
Άλλο Θέµα  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούµενη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 
2016 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
εξέδωσε την 29η Ιουνίου 2017 έκθεση ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη.  
 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων  
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος.  
 
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 
βάσης της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει 
την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από 
το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.  
  

 Deloitte Ανώνυµη Εταιρία 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Φραγκοκκλησιάς 3α & 
Γρανικού   
151 25 Μαρούσι  
Αθήνα, Ελλάδα 
 
Τηλ.: +30 210 6781 100 
Fax: +30 210 6776 221-2 
www.deloitte.gr 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 
  
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, 
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 
και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα 
∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 
σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 
ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις 
οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.   
  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 
Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:  
 
• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή 
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους 
σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 
απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.  

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το 
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  

• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 
∆ιοίκηση.   

• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 
συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητά της. 
Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση 
ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων 
ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα 
συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της 
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η 
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.  

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση.  
 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του 
ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.  
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων  
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) 
του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι:  

α. Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο 
αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 
31/12/2017. 
 

β. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την εταιρεία «ALPHA BANK 
NOTIFICATION SERVICES» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.  

 
 
 
 
 
 
 
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2018 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
Μαρία Συρµοπούλου  
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 26041 
Deloitte Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 
Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε 120 
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Οικονοµικές  Καταστάσεις της 31.12.2017 

 
 
Κατάσταση Α̟οτελεσµάτων 

 

 

.  
 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 16-40) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  (̟οσά σε ευρώ) 
    

     

  Σηµείωση 
1.1.2017 

31.12.2017  
1.1.2016 

31.12.2016 

        
Έσοδα α̟ό ̟αροχή υ̟ηρεσιών  2 4.841.611,70            621.300,00 
     
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3 (281.598,72)  (13.160,17) 
Αµοιβές τρίτων  4 (4.049.552,54)  (501.956,40) 
Λοιπά έξοδα       5 (168.348,25)  (21.184,99) 
Σύνολο Εξόδων  (4.499.499,51)  (536.301,56) 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 6 (1.843,53)  (40,35) 

Κέρδη/(ζηµίες) ̟ριν το φόρο εισοδήµατος  340.268,66  84.958,09 
Φόρος εισοδήµατος 7 (100.272,91)  (24.637,85) 
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο 
εισοδήµατος  239.995,75  60.320,24 

     
Κέρδη/(ζηµίες) µετά  το φόρο εισοδήµατος ανά  
µετοχή - βασικά και ̟ροσαρµοσµένα (σε €) 8 68,57  17,23 
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Ισολογισµός 

 
  (̟οσά σε ευρώ) 

 
Σηµείωση 31.12.2017 

 
31.12.2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   
 

 
Ενσώµατα πάγια στοιχεία  408,08  -- 
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  408,08  -- 
      
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Πελάτες   9 422.317,03  586.644,00 
Λοιπές απαιτήσεις 10 258.309,37  858,44 
Ταµείο και διαθέσιµα 11 1.065.276,06  130.445,73 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  1.745.902,46  717.948,17 
      

Σύνολο Ενεργητικού  1.746.310,54  717.948,17 

      
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 12    
Μετοχικό κεφάλαιο  350.000,00  350.000,00 
Αποθεµατικά 
Αποτελέσµατα εις νέον  

2.297,23 
283.643,02  

-- 
45.944,50 

Σύνολο καθαρής θέσεως  635.940,25  395.944,50 
     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακρο̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις 
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών προσωπικού 
Σύνολο µακρο̟ροθέσµων υ̟οχρεώσεων 
 

13 
 
 

 
 

28.575,72 

28.575,72 
 

 
 
 
 

-- 

-- 
 

Βραχυ̟ρόθεσµες υ̟οχρεώσεις     

Υποχρεώσεις προς προµηθευτές 14 848.721,34  278.293,37 
Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς 
φόρους  108.541,16  37.510,30 
Λοιπές  υποχρεώσεις  124.532,07  6.200,00 
Σύνολο βραχυ̟ρόθεσµων υ̟οχρεώσεων  1.081.794,57   322.003,67 
      

Σύνολο υ̟οχρεώσεων  1.110.370,29  322.003,67 
      

Σύνολο Καθαρής Θέσεως και Υ̟οχρεώσεων  1.746.310,54  717.948,17 
     

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 16-40) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Α̟οτελέσµατος 

 
 
   (̟οσά σε ευρώ) 
    

  Σηµείωση 
1.1.2017 

31.12.2017  
1.1.2016 

31.12.2016 

       

Κέρδη/(ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος  239.995,75  60.320,24 
     

Λοι̟ά α̟οτελέσµατα µετά το φόρο εισοδήµατος  
̟ου καταχωρήθηκαν α̟ευθείας στην καθαρή θέση:  -  - 
     

Σύνολο α̟οτελεσµάτων, µετά το φόρο εισοδήµατος, 
̟ου καταχωρήθηκαν α̟ευθείας στην Καθαρή Θέση  -  - 
     

Συνολικό α̟οτέλεσµα χρήσεως  
µετά το φόρο εισοδήµατος  239.995,75  60.320,24 

     

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 16-40) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

  

 
 
 

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως 

 
 
         (̟οσά σε ευρώ) 

 Μετοχικό  
κεφάλαιο  

∆ιαφορά α̟ό 
έκδοση µετοχών 

υ̟έρ το άρτιο  Α̟οθεµατικά  
Α̟οτελέσµατα  

εις νέον  Σύνολο 

Υ̟όλοι̟ο 1.1.2016 350.000,00  --  --  (14.375,74)  335.624,26 
Συνολικό Αποτέλεσµα Xρήσεως  
µετά το φόρο εισοδήµατος --  --  --  60.320,24  60.320,24 

Υ̟όλοι̟ο 31.12.2016 350.000,00  --  
 

--  45.944,50  395.944,50 
          

Υ̟όλοι̟ο 1.1.2017 350.000,00  --  --  45.944,50  395.944,50 

Σχηµατισµός Τακτικού Αποθεµατικού     2.297,23  (2.297,23)  -- 
Συνολικό Αποτέλεσµα Xρήσεως  
µετά το φόρο εισοδήµατος --  --  --  239.995,75  239.995,75 

Υ̟όλοι̟ο 31.12.2017 350.000,00  --  
 

2.297,23  283.643,02  635.940,25 
 
 
 
 
 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 16-40) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 
  (̟οσά σε ευρώ) 
   

 Σηµείωση 
1.1.2017-

31.12.2017 
 1.1.2016-

31.12.2016 
Ταµειακές ροές α̟ό συνεχιζόµενες λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 
 

 
 

Κέρδη/(ζηµίες) πριν το φόρο εισοδήµατος  340.268,66  84.958,09 
Πλέον/µείον ̟ροσαρµογές για: 
Αποσβέσεις 
Προβλέψεις 

 
 

3,13 
6,92 

28.575,72  
-- 
-- 

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 6 1.843,53  40,35 

  370.694,83  84.998,44 
Καθαρή (αύξηση)/ µείωση στοιχείων Ενεργητικού ̟ου 
σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες:     
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  (93.123,96)  (584.953,96) 
 
Καθαρή αύξηση/( µείωση) στοιχείων Υ̟οχρεώσεων ̟ου 
σχετίζονται µε λειτουργικές δραστηριότητες:     
Προµηθευτές  570.427,97  283.314,73 
Λοιπές υποχρεώσεις  89.090,02  15.744,23 
Καταβληθέντες τόκοι 6 (2.030,10)  (179,32) 
     
Καθαρές ταµειακές ροές α̟ό συνεχιζόµενες 
λειτουργικές δραστηριότητες  935.058,76  (201.075,87) 
 
Ταµειακές ροές α̟ό συνεχιζόµενες ε̟ενδυτικές 
δραστηριότητες 
Εισπραχθέντες τόκοι 
Αγορές παγίων 

 
6 
 

186,57 
(415,00)  

 
 

138,97 
-- 

Καθαρές ταµειακές ροές α̟ό συνεχιζόµενες 
ε̟ενδυτικές δραστηριότητες 
 
Καθαρή αύξηση/ (µείωση) ταµειακών ροών α̟ό 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες  

 
(228,43) 

 
 

934.830,33  

 
138,97 

 
 

(200.936,91) 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 11 130.445,73  331.382,64 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 11 1.065.276,06  130.445,73 
     

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις (σελ. 16-40) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις ε̟ί των Οικονοµικών Καταστάσεων  

 
Γενικές ̟ληροφορίες για την Εταιρία 
 

Η “ALPHA BANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” (η 

«Εταιρία») ιδρύθηκε την 23η Σεπτεµβρίου 2015 µε την υπ΄αριθµ. 3.609/18.9.2015 πράξη της συµβολαιογράφου 

Αθηνών κας Ελένης Χ. Θωµοπούλου και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) µε αριθµό  

136181601000. Η Εταιρία φέρει το διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ” και 

εδρεύει στην Αθήνα,  Λεωφόρος Αθηνών 77. Στις συναλλαγές της η Εταιρία µπορεί να χρησιµοποιεί και την 

µετάφραση της επωνυµίας της στην Αγγλική ως εξής: “ALPHA BANK DEBT NOTIFICAΤION SERVICES 

S.A” και τον διακριτικό τίτλο ως εξής : “ALPHA BANK NOTIFICATION SERVICES”. Η διάρκειά της έχει 

ορισθεί για 99 έτη, µέχρι το 2114, δύναται δε να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. 

 

Ο αποκλειστικός σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το καταστατικό της είναι:  
 

“Η εξώδικη ενηµέρωση οφειλετών για την ύπαρξη ληξιπρόθεσµων και απαιτητών χρηµατικών οφειλών τους έναντι  

δανειστών, πριν από τη διενέργεια δικαστικών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής εκτέλεσης, που 

προέρχονται από συµβάσεις πίστωσης και εγγύησης και νόµιµες εµπορικές συναλλαγές , όπως αγορές αγαθών, 

παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων, εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών, καθώς και 

διαπραγµάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωµής των οφειλών κατ΄εντολή και για 

λογαριασµό των δανειστών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3758/2009 «Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για 

ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις». 

 
Η “ALPHA BANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ”  είναι 

µέλος του Οµίλου εταιριών “ALPHA BANK”, ενός από τους µεγαλύτερους τραπεζικούς οµίλους της χώρας. 
 

Το σύνολο των µετοχών της Εταιρίας κατέχεται από την ALPHA GROUP INVESTMENTS LIMITED η 

οποία εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου. 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ALPHA BANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  της ALPHA BANK 

µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ε̟ο̟τεύουσα αρχή 
Περιφέρεια Αττικής-∆/νση Ανάπτυξης 
Κεντρικού Τοµέα Αθηνών 
Γενικό Εµ̟ορικό Μητρώο  
136181601000 
Αριθµός Μητρώου Ε̟ιµελητηρίου 
301949 
Αριθµός φορολογικού µητρώου 
800683460 

Λάζαρος  Παπαγαρυφάλλου Πρόεδρος 
Ευάγγελος Κάββαλος Αντιπρόεδρος 
Ορέστης Κανελάκης Μέλος 
Γεώργιος Βούτας Μέλος 
  
  
  

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 30.6.2021 
  

Συνεργαζόµενες Τρά̟εζες 
ALPHA BANK 
 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Μαρία Συρµοπούλου 
Deloitte Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις Οικονοµικές Καταστάσεις, της  εταιρικής χρήσεως που 

έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017, στη συνεδρίασή του της 29η Ιουνίου 2018. 
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1. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 

 
1.1 Βάση ̟αρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1 - 31.12.2017 και έχουν συνταχθεί: 

α) σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.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. 

 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στις στις επιµέρους σηµειώσεις. 

 
 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 ∆ηµοσίου και του τραπεζικού συστήµατος.  
 
Η ρευστότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου καλύπτεται από την µεσοπρόθεσµη χρηµατοδότηση της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης («ΕΜΣ»), σύµφωνα µε τη συµφωνία που υπογράφτηκε 
στις 19.8.2015, υπό την προϋπόθεση υλοποίησης οικονοµικών µεταρρυθµίσεων που αναµένεται να συνδράµουν 
στην οικονοµική σταθερότητα και βιώσιµη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Όσον αφορά το τραπεζικό 
σύστηµα, οι ανάγκες ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων υποστηρίζονται κυρίως από τους έκτακτους 
µηχανισµούς ρευστότητας του Ευρωσυστήµατος. Επιπλέον, το 2015 επιβλήθηκαν περιορισµοί στην κίνηση 
κεφαλαίων, που εξακολουθούν να υφίστανται έως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων, 
σύµφωνα µε τις επιµέρους Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου που προσδιορίζουν την εφαρµογή τους.  
 
Η Εταιρία λαµβάνοντας υπόψη:  

−  την ολοκλήρωση των τριών  πρώτων αξιολογήσεων του προγράµµατος οικονοµικής στήριξης της Ελληνικής 
οικονοµίας και το γεγονός η τέταρτη αξιολόγηση είναι σε εξέλιξη  

−  τις θετικές εκτιµήσεις για την ολοκλήρωση του Προγράµµατος Στήριξης τον Αύγουστο, 

− ότι οι περιορισµοί  στην κίνηση κεφαλαίων µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ηµεροµηνία έγκρισης 
των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 2017 δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της Εταιρίας, 
δεδοµένου ότι όλες οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος των τραπεζών (e 
Banking), 

− ότι τα χρηµατικά της διαθέσιµα είναι επαρκή και αναµένεται κατά το προσεχές χρονικό διάστηµα να 
εξυπηρετήσει οµαλά τις λειτουργικές της υποχρεώσεις, 

εκτιµά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της συνέχισης της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών της καταστάσεών.  
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Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2016 και 2017, αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τροποποιήσεις 
προτύπων οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από 1.1.2017: 

 

• Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύ̟ου 7 «Κατάσταση Ταµειακών Ροών»: Πρωτοβουλία 
γνωστοποιήσεων (Κανονισµός 2017/1990/6.11.2017) 

Την 29.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 βάσει της 
οποίας µία εταιρία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες να 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 που εντάσσονται στις ταµειακές ροές χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων, 

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

- τις µεταβολές από συναλλαγµατικές διαφορές, 

- τις µεταβολές της εύλογης αξίας και 

- λοιπές µεταβολές. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές της καταστάσεις 

 

• Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύ̟ου 12 «Φόροι Εισοδήµατος»: Αναγνώριση 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες (Κανονισµός 
2017/1989/6.11.2017) 

Την 19.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 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 φορολογικών 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 υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ̟ων  - κύκλος 2014-2016 (Κανονισµός 2018/182/7.2.2018) 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο 
εξέδωσε, την 8.12.2016, τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 12 µε τις οποίες διευκρίνισε πως οι οικονοµικές 
οντότητες δεν εξαιρούνται απ΄ όλες τις απαιτήσεις των γνωστοποιήσεων του προτύπου αναφορικά µε τις 
συµµετοχές που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως κατεχόµενες προς πώληση (ή έχουν ενταχθεί σε µία οµάδα 
διάθεσης) ή ως διακοπείσες δραστηριότητες παρά µόνο από κάποιες συγκεκριµένες απαιτήσεις 
γνωστοποιήσεων. 
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Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης από την Εταιρία δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 

 

Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα κατωτέρω νέα προτύπα 
και τροποποιήσεις προτύπων καθώς και τη ∆ιερµηνεία 22 των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις 
µε έναρξη µετά την 1.1.2017 και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. 

 

• Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Προτύ̟ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 2 «Παροχές που εξαρτώνται 
από την αξία των µετοχών»: Ταξινόµηση και αποτίµηση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών (Κανονισµός 2018/289/26.2.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 20.6.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 2 µε το 
οποίο διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα: 

• κατά την αποτίµηση της εύλογης αξίας µίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των µετοχών και η οποία 
διακανονίζεται µε µετρητά, ο λογιστικός χειρισµός των επιπτώσεων από τους όρους κατοχύρωσης (vesting 
conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται µε την εκπλήρωση συγκεκριµένων προϋποθέσεων 
(non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που εφαρµόζεται στις παροχές που εξαρτώνται από την αξία 
των µετοχών και διακανονίζονται µε συµµετοχικούς τίτλους, 

• στις περιπτώσεις που η φορολογική νοµοθεσία επιβάλλει στην εταιρία να παρακρατά ένα ποσό φόρου (το 
οποίο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις αµοιβές που σχετίζονται µε την 
αξία της µετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις φορολογικές αρχές, η συναλλαγή στο σύνολό της 
θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µία παροχή που εξαρτάται από την αξία των µετοχών και η οποία 
διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους, αν ως τέτοια θα χαρακτηρίζονταν αν δεν υπήρχε το ζήτηµα του 
συµψηφισµού της φορολογικής υποχρέωσης, 

• στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία της 
µετοχής έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινοµηθούν από παροχές που καταβάλλονται µε µετρητά σε 
παροχές που καταβάλλονται µε τη µορφή συµµετοχικών τίτλων, η συναλλαγή θα πρέπει να λογιστικοποιηθεί 
ως παροχή που διακανονίζεται µε συµµετοχικούς τίτλους από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιείται η 
τροποποίηση.  

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

 

• Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Προτύ̟ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 4 «Ασφαλιστήρια 
συµβόλαια»: Εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 9 Χρηµατοοοικονοµικά Μέσα σε συνδυασµό µε το ∆ΠΧΠ 4 
Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (Κανονισµός 2017/1988/3.11.2017) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 12.9.2016 το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 4 µε την οποία 
διευκρινίζει ότι: 

- οι ασφαλιστικές εταιρίες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται µε την ασφάλιση, έχουν τη δυνατότητα 
να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 9 έως την 1.1.2021 και 

- όλες οι εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια και υιοθετούν το ∆ΠΧΠ 9 έχουν τη δυνατότητα, έως 
ότου εφαρµόσουν το ∆ΠΧΠ 17, να παρουσιάζουν τις µεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιµων 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού στα λοιπά αποτελέσµατα που καταχωρούνται απευθείας στην 
καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσµατα. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυ̟ο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (Κανονισµός 
2016/2067/22.11.2016) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 
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Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού 
κειµένου του προτύπου ∆ΠΧΠ 9: Χρηµατοοικονοµικά µέσα, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο ∆ΛΠ 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 α̟οτίµηση 

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. Προβλέπονται οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιχειρησιακών µοντέλων: 
o επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηµατοοικονοµικών µέσων 

προκειµένου να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές τους ροές (hold to collect), 

o επιχειρησιακό µοντέλο του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο µε την είσπραξη συµβατικών 

ταµειακών ροών όσο και µε την πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (hold to collect 

and sell), 

o λοιπά επιχειρησιακά µοντέλα 

ii. Τα χαρακτηριστικά των συµβατικών ταµειακών ροών των µέσων.  

Προκειµένου ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο να καταταγεί στην κατηγορία της αποτίµησης στο αναπόσβεστο 
κόστος θα πρέπει να ικανοποιούνται ταυτόχρονα τα εξής: 

• το µέσο να εντάσσεται σε επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο να έχει ως στόχο τη διακράτηση 
χρηµατοοικονοµικών µέσων προκειµένου να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές τους ροές, 

• οι συµβατικοί όροι που διέπουν το στοιχείο να προβλέπουν αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και 
τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες 
(Solely Payments of Principal and Interest- SPPI). 

Αν ένα µέσο πληροί τα ανωτέρω κριτήρια αλλά διακρατείται τόσο µε σκοπό την πώληση όσο και µε σκοπό την 
είσπραξη των συµβατικών ταµειακών ροών θα πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία αποτίµησης στην εύλογη 
αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. 

Τα µέσα που δεν εντάσσονται σε καµία από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες ταξινόµησης αποτιµώνται υποχρεωτικά 
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

Επιπρόσθετα, το ∆ΠΧΠ 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 ∆ΠΧΠ 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. 

Α̟οµείωση 

Σε αντίθεση µε το υφιστάµενο ∆ΛΠ 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. Ειδικότερα, κατά την αρχική αναγνώριση ενός µέσου, αναγνωρίζονται οι 
αναµενόµενες ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου για τις αναµενόµενες ζηµίες 12 µηνών. Στην περίπτωση, ωστόσο, 
που η πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτών επιδεινωθεί σηµαντικά µετά την αρχική αναγνώριση ή στην 
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περίπτωση των µέσων που χαρακτηρίζονται ως αποµειωµένα κατά την αρχική τους αναγνώριση, οι αναµενόµενες 
ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια ζωής των µέσων.  

Λογιστική αντιστάθµισης 

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 
∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΠ 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων 
προτύπων και κυρίως του ∆ΠΧΠ 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις. 

Αναφορικά µε τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ9 στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας 
αναφέρονται τα εξής: 

Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις της Εταιρίας αφορούν κατά κύριο λόγο τις τραπεζικές καταθέσεις και 
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις αµοιβών της Εταιρίας ως αντάλλαγµα παρεχοµένων υπηρεσιών ενηµερώσεως 
οφειλετών χαρτοφυλακίου της Alpha Bank οι οποίες θα συνεχίσουν να αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος. 
Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και τη διάρκεια των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων της Εταιρίας, τους 
αντισυµβαλλοµένους καθώς και ότι ιστορικά δεν έχουν προκύψει ζηµίες πιστωτικού κινδύνου από τις εν λόγω 
απαιτήσεις, η Εταιρία υπολογίζει ότι η επίπτωση από την αναγνώριση αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού 
κινδύνου δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην καθαρή της θέση. 

Οι νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την αποτίµηση καθώς και για την αποµείωση εφαρµόζονται 
αναδροµικά από 1.1.2018 χωρίς να υφίσταται απαίτηση αναµορφώσεως της συγκριτικής πληροφόρησης. Η 
Εταιρία δεν προτίθεται να αναµορφώσει τη συγκριτική πληροφόρηση στο πλαίσιο µετάβασης στο ∆ΠΧΠ 9. 

•Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»: 
Χαρακτηριστικά προεξόφλησης µε αρνητική αποζηµίωση (Κανονισµός 2018/498/22.3.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 9 µε την 
οποία επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε χαρακτηριστικά 
αρνητικής αποζηµίωσης, που διαφορετικά θα αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, να 
αποτιµηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρύνται 
απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συµβατικοί όροι που διέπουν 
ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του 
απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (Solely Payments of 
Principal and Interest- SPPI) ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συµβολαίου και 
ανεξάρτητα από το ποιο αντισυµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζηµίωση για την 
πρόωρη λήξη του συµβολαίου.   
Η επίπτωση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 9 αναφέρθηκε ανωτέρω» 
 

• ∆ιεθνές Πρότυ̟ο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15: «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 
(Κανονισµός 2016/1905/22.9.2016) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 
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Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο ∆ΠΧΠ 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: 

• Βήµα 1: Προσδιορισµός της 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 ∆ΠΧΠ 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερµηνειών:  

• ∆ΛΠ 11 «Συµβάσεις κατασκευής» 

• ∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 

• ∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών» 

• ∆ιερµηνεία 15 «Συµβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων» 

• ∆ιερµηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και  

• ∆ιερµηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης» 

 
Η Εταιρία θα εφαρµόσει το νέο πρότυπο από 1.1.2018 χωρίς να προβεί σε αναµόρφωση της συγκριτικής 
πληροφορίας για το 2017. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την υιοθέτηση του ∆.Π.Χ.Π. 15 θα 
αναγνωριστούν απευθείας στην καθαρή θέση της 1.1.2018. Η εταιρία έχει ως αποκλειστική δραστηριότητα την 
παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης οφειλετών για ληξηπρόθεσµες απαιτήσεις χαρτοφυλακίου της Alpha Bank. Το 
σύνολο των εσόδων της αφορούν αµοιβές σχετιζόµενες µε την ενηµέρωση των οφειλετών της Τραπέζης για 
ληξηπρόθεσµες απαιτήσεις και αναγνωρίζονται µε την αρχή του δεδουλευµένου καθώς παρέχεται η υπηρεσία. Ως 
εκ τούτου η εφαρµογή του προτύπου δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρίας.  

 

• Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Προτύ̟ου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15 «Έσοδα από 
συµβάσεις µε πελάτες»: ∆ιευκρινίσεις στο ∆ΠΧΠ 15 Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες (Κανονισµός 
2017/1987/31.10.2017) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 12.4.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 15 µε την 
οποία διευκρίνισε κυρίως τα ακόλουθα: 

- πότε ένα υπεσχηµένο αγαθό ή υπηρεσία είναι διακριτό από λοιπές υποσχέσεις σε µία σύµβαση γεγονός που 
λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση για το αν το υπεσχηµένο αγαθό ή υπηρεσία συνιστά υποχρέωση 
απόδοσης, 

- µε ποιο τρόπο πρακτικά αξιολογείται αν η φύση της υπόσχεσης της εταιρίας συνιστά παροχή των υπεσχηµένων 
αγαθών ή υπηρεσιών (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολέα) ή διευθέτηση ώστε τρίτο µέρος να παρέχει τα εν 
λόγω αγαθά και υπηρεσίες (η εταιρία αποτελεί δηλαδή τον εντολοδόχο), 
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- ποιος παράγοντας καθορίζει αν η εταιρία αναγνωρίζει το έσοδο διαχρονικά ή σε µία συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή στις περιπτώσεις των αδειών χρήσης επί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

Τέλος, µε την τροποποίηση προστέθηκαν δύο πρακτικές λύσεις για τη µετάβαση στο ∆ΠΧΠ 15 όσον αφορά στις 
ολοκληρωµένες συµβάσεις στις οποίες εφαρµόζεται πλήρης αναδροµική εφαρµογή και όσον αφορά στις 
µεταβολές στις συµβάσεις κατά τη µετάβαση. 

Η επίπτωση από την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 15 στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας αναφέρθηκε ανωτέρω. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυ̟ο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (Κανονισµός 
2017/1986/31.10.2017) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 13.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ∆ΠΧΠ 16 «Μισθώσεις» 
το οποίο αντικαθιστά: 

• το ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις», 

• τη ∆ιερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση», 

• τη ∆ιερµηνεία 15 «Λειτουργικές µισθώσεις – Κίνητρα» και 

• τη ∆ιερµηνεία 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 ∆ΛΠ 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 ανωτέρω προτύπου στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 

 

• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναταξινοµήσεις από ή στην 
κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων (Κανονισµός 2018/400/14.3.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 

Την 8.12.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 40 µε την 
οποία διευκρίνησε ότι µια οικονοµική οντότητα θα αναταξινοµήσει ένα περιουσιακό στοιχείο στην ή από την 
κατηγορία επενδυτικών ακινήτων όταν και µόνο όταν µπορεί να αποδειχθεί η αλλαγή στη χρήση. Αλλαγή στη 
χρήση υφίσταται όταν το περιουσιακό στοιχείο έχει τα κριτήρια ή πάψει να έχει τα κριτήρια που ορίζουν τι είναι 
επένδυση σε ακίνητα. Μια αλλαγή στην πρόθεση της διοίκησης για τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, από 
µόνη της, δεν είναι αρκετή για να αποδείξει αλλαγή στη χρήση. Επίσης, τα παραδείγµατα στον κατάλογο των 
περιπτώσεων που αποδεικνύουν την αλλαγή στη χρήση επεκτάθηκαν για να συµπεριλαµβάνουν περιουσιακά 
στοιχεία υπό κατασκευή και όχι µόνο ολοκληρωµένα ακίνητα. 

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

 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ̟ων – κύκλος 2014-2016 (Κανονισµός 2018/182/7.2.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη 1.1.2018 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο 
εξέδωσε, την 8.12.2016, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 1 και ∆ΛΠ 28.  

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

•  ∆ιερµηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές» (Κανονισµός 2018/519/28.3.2018) 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2018 
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Την 8.12.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την ∆ιερµηνεία 22. Η ∆ιερµηνεία 
πραγµατεύεται τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα όταν µία εταιρία αναγνωρίζει ένα µη νοµισµατικό στοιχείο του 
ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που προκύπτει από την είσπραξη ή πληρωµή προκαταβολής πριν η εταιρία να 
αναγνωρίσει το σχετικό στοιχείο του ενεργητικού, το έξοδο ή το έσοδο. Η ∆ιερµηνεία διευκρίνισε πως ως 
ηµεροµηνία της συναλλαγής, προκειµένου να καθοριστεί η συναλλαγµατική ισοτιµία που θα χρησιµοποιηθεί κατά 
την αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου, του εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να θεωρηθεί η ηµεροµηνία αρχικής 
αναγνώρισης του µη νοµισµατικού στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων (δηλαδή της προκαταβολής). 
Επίσης, στην περίπτωση που υφίστανται πολλαπλές προκαταβολές, θα πρέπει να ορίζεται διακριτή ηµεροµηνία 
συναλλαγής για κάθε πληρωµή ή είσπραξη. 

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

 

Επίσης, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις 
προτύπων καθώς και τη ∆ιερµηνεία 23 τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία. 

 

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

Ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής: ∆εν έχει ακόµα καθοριστεί 

Την 11.9.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΠ 10 και 
∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΠ 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 ∆ΠΧΠ 3, θα αναγνωρίσει στα αποτελέσµατά της µόνο εκείνο το µέρος του κέρδους ή της ζηµίας που 
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 ∆ΛΠ 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 ∆ιεθνών 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 ∆ιεθνών 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. 

 

• ∆ιεθνές Πρότυ̟ο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόµενοι λογαριασµοί υπό καθεστώς 
ρύθµισης»  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2016 

Την 30.1.2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΠ 14. Το νέο πρότυπο, που 
έχει προσωρινό χαρακτήρα, πραγµατεύεται το λογιστικό χειρισµό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για 
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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 ∆ιεθνών 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 ∆ΠΧΠ 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν 
αντί να εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια. 

Σηµειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να µην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου 
αναµένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου. 

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

 

•∆ιεθνές Πρότυ̟ο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2021 

Την 18.5.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ∆ΠΧΠ 17 το οποίο αντικαθιστά το 
∆ΠΧΠ 4 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια». Σε αντίθεση µε το ∆ΠΧΠ 4, το νέο πρότυπο εισάγει µία συνεπή 
µεθοδολογία αποτίµησης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι κυριότερες αρχές του ∆ΠΧΠ 7 είναι οι 
ακόλουθες:  

Μία εταιρία: 

• προσδιορίζει ως ασφαλιστήρια συµβόλαια τις συµβάσεις εκείνες µε τις οποίες η οικονοµική οντότητα 
αποδέχεται σηµαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από άλλο µέρος (τον αντισυµβαλλόµενο) συµφωνώντας να 
αποζηµιώσει τον αντισυµβαλλόµενο εάν ένα συγκεκριµένο αβέβαιο µελλοντικό συµβάν επηρεάζει αρνητικά τον 
αντισυµβαλλόµενο, 

• διαχωρίζει συγκεκριµένα ενσωµατωµένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία και διαφορετικές 
υποχρεώσεις απόδοσης από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια,  

• διαχωρίζει τις συµβάσεις σε οµάδες που θα αναγνωρίσει και θα αποτιµήσει, 

• αναγνωρίζει και αποτιµά τις οµάδες των ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε βάση: 

i. µια αναπροσαρµοσµένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών (ταµειακές 
ροές εκπλήρωσης) που ενσωµατώνει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις ταµειακές ροές εκπλήρωσης 
µε τρόπο που συνάδει µε τις παρατηρήσιµες πληροφορίες της αγοράς, πλέον (εάν αυτή η αξία είναι µια 
υποχρέωση) ή µείον (αν η αξία αυτή είναι περιουσιακό στοιχείο) 

ii. ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το µη δεδουλευµένο κέρδος στην οµάδα των συµβάσεων (το συµβατικό 
περιθώριο παροχής υπηρεσιών), 

• αναγνωρίζει το κέρδος από µια οµάδα ασφαλιστηρίων συµβολαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου που η 
οικονοµική οντότητα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και καθώς η οικονοµική οντότητα αποδεσµεύεται από τον 
κίνδυνο. Εάν µια οµάδα συµβολαίων είναι ή καθίσταται ζηµιογόνος, η οντότητα αναγνωρίζει αµέσως τη ζηµία, 

• παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα έξοδα ασφαλιστικών υπηρεσιών και τα 
έσοδα ή έξοδα χρηµατοδότησης της ασφάλισης και  

• γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να εκτιµήσουν 
την επίδραση που έχουν οι συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 17 στην οικονοµική θέση, 
στη χρηµατοοικονοµική απόδοση και στις ταµειακές ροές της. 

 

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

 

• Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύ̟ου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» – Τροποποίηση, 
περικοπή ή διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών.  

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 
 
Την 7.2.2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19 µέσω της 
οποίας διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν 
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αλλαγές στο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, 
περικοπής ή διακανονισµού, πρέπει να γίνει επαναυπολογισµός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Η 
τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 προβλέπει ότι το τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης 
(απαίτησης) για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς, µετά την αλλαγή στο πρόγραµµα, θα πρέπει να 
υπολογιστούν µε βάση τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά τον επανυπολογισµό της καθαρής 
υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης, µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας 
τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην αναγνώριση της 
καθαρής απαίτησης (asset ceiling). 

 

Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές της 
καταστάσεις. 

 

•Τρο̟ο̟οίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύ̟ου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: 
Μακροπρόθεσµες επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήση στο ∆ΛΠ 28 για να 
αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισµός των µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε µία συγγενή ή κοινοπραξία που 
περιλαµβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή κοινοπραξία – για τις οποίες δεν εφαρµόζεται 
η µέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 9, συµπεριλαµβανοµένου των 
απαιτήσεων αποµείωσης. Κατά την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 9, δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τυχόν 
προσαρµογές στη λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων επενδύσεων που έχουν προκύψει από την εφαρµογή του 
∆ΛΠ 28. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

 

• Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ̟ων – κύκλος 2015-2017 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο 
εξέδωσε, την 12.12.2017, 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. 

 

• ∆ιερµηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τους λογιστικούς χειρισµούς φόρου εισοδήµατος» 

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019 

Την 7.6.2017 Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 23. Η ∆ιερµηνεία 
αποσαφηνίζει την εφαρµογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίµησης του ∆ΛΠ 12 όταν υπάρχει αβεβαιότητα 
αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό του φόρου εισοδήµατος. Η ∆ιερµηνεία ειδικότερα διευκρινίζει τα εξής: 

• Μία οικονοµική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει  τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε συνδυασµό µε 
άλλες αβεβαιότητες ανάλογα µε το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την επίλυση της 
αβεβαιότητας.   

• Οι εκτιµήσεις που γίνονται αναφορικά µε τον έλεγχο των λογιστικών χειρισµών από τις φορολογικές 
αρχές θα πρέπει να βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν τα ποσά που έχουν 
δικαίωµα να εξετάσουν και στο ότι θα έχουν πλήρη γνώση της σχετικής πληροφόρησης όταν 
διενεργούν τον έλεγχο.  

• Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των φορολογικών βάσεων, 
των µη χρησιµοποιηθέντων φορολογικών ζηµιών,  των  µη χρησιµοποιηθέντων πιστωτικών φόρων και 
των φορολογικών συντελεστών η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη της την πιθανότητα 
οι φορολογικές αρχές να αποδεχθούν την αβεβαιότητα στο χειρισµό του φόρου 

• Οι εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν λαµβάνουν χώρα 
αλλαγές στα γεγονότα και στις συνθήκες καθώς και όταν νέα πληροφόρηση καθίσταται διαθέσιµη. 
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Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω ∆ιερµηνείας 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 ̟άγια  
 

Τα ενσώµατα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους, προσαυξηµένο µε τα έξοδα που 

σχετίζονται µε την συναλλαγή για την απόκτησή τους. Μετά την αρχική αναγνώριση αποτιµώνται στο κόστος 

κτήσης µείον τις συσωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες από την αποµείωση της αξίας 

τους. 

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. 

 

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

ζωής τους.  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.  

 
Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού καταχωρούνται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσεως, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και τις συσσωρευµένες αποµειώσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 
µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών. 

 

1.6 Α̟οµείωση αξίας ̟αγίων ̟εριουσιακών στοιχείων  
 

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

ανακτήσιµη. 

 

1.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 

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 ταµειακά 

ισοδύναµα, στους πελάτες και στις λοιπές απαιτήσεις, στις υποχρεώσεις προς προµηθευτές, και σε ορισµένα 

κονδύλια των λοιπών υποχρεώσεων. 
 
 

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 Α̟αιτήσεις α̟ό ̟ελάτες 
 

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

της συναλλαγής. 
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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. 

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 Υ̟οχρεώσεις καθορισµένων ̟αροχών στους εργαζοµένους 
 

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

από δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ). 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. 



ALPHA BANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Α.Ε 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

  

 

 
 

30  

 

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 

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 α̟ό ̟αροχή υ̟ηρεσιών  

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

� Έσοδα α̟ό τόκους 

Οι τόκοι έσοδα λογίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων. 

 

� Έσοδα α̟ό 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. 
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1.16 Συνδεδεµένα µέρη 
 

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

α) η  τελική 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 ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank, ενώ ως στενά συγγενικά τους 

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 2016. 
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Α̟οτελέσµατα 

 

2. Έσοδα ̟αροχής υ̟ηρεσιών 
 

Τα έσοδα χρήσεως 2017 της Εταιρίας ποσού € 4.841.611,70 (χρήση 2016 € 621.300,00) προέρχονται από 

παροχή υπηρεσιών ενηµερώσεως των οφειλετών της Alpha Τράπεζα ΑΕ για την ύπαρξη ληξιπρόθεσµων 

απαιτήσεων καθώς και τη διαπραγµάτευση των όρων αποπληρωµής αυτών. 

 

 

3. Αµοιβές και έξοδα ̟ροσω̟ικού 

Οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  

 
1.1.2017-

31.12.2017 
 1.1.2016-

31.12.2016 
Τακτικές αποδοχές 85.090,74  - 
Εργοδοτικές εισφορές 19.186,87  - 
Λοιπές παροχές προσωπικού 550,00  - 
Υποχρεώσεις καθορισµένων παροχών    
στους εργαζόµενους (Σηµ.)13)  28.575,72  - 
∆απάνη δανεισµένου προσωπικού  148.195,39  13.160,17 
Σύνολο 281.598,72  13.160,17 
    

 

4. Αµοιβές τρίτων  
 

Η εταιρία πέραν του  µισθοδοτούµενου προσωπικού καλύπτει τις ανάγκες της µέσω συµβάσεων µε εταιρίες 

διαθέσεως προσωπικού για προσωρινή απασχόληση και µέσω δανεισµού προσωπικού από τον Όµιλο Alpha 

Bank 

Τα έξοδα µηχανογραφικής υποστηρίξεως  αφορούν υπηρεσίες υποστηρίξεως λογισµικού και διαθέσεως υποδοµών 

χρηστών.  

 

  

 
1.1.2017-

31.12.2017 
 1.1.2016-

31.12.2016 

 
Έξοδα αποσπασµένου προσωπικού 2.915.056,67  348.331,57 
Έξοδα µηχανογραφικής υποστηρίξεως 1.134.495,87  153.624,83 
Σύνολο 4.049.552,54  501.956,40 
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5. Λοι̟ά έξοδα 
 

Τα λοιπά έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  

 
1.1.2017-

31.12.2017  
1.1.2016-

31.12.2016 
Υπηρεσίες Λογιστηρίου 7.200,00  7.200,00 
Αµοιβές Ελεγκτών 7.000,00  5.000,00 
Έξοδα τρίτων 13.968,00  361,20 
Ενοίκια 74.108,50  2.017,50 
Συνδροµές  --  320,00 
Ασφάλιστρα 
Τηλεπικοινωνίες - ταχυδροµικά 
Φόροι-τέλη 
 

-- 
37.289,51 
6.217,48 

 

3.300,44 
2.435,06 

340,86 
 

∆ιάφορα έξοδα 22.557,84  209,93 
Αποσβέσεις  6,92  -- 
Σύνολο 168.348,25  21.184,99 
    

 

 

6. Χρηµατοοικονοµικά α̟οτελέσµατα 
 

Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας προκύπτουν ως κατωτέρω. 

   

  
1.1.2017-

31.12.2017 
 1.1.2016-

31.12.2016 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα      
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων 186,57  138,97 
 186,57  138,97 
    
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα    
∆ιάφορα έξοδα τραπεζών και λοιπά συναφή έξοδα (2.030,10)  (179,32) 
 (2.030,10)  (179,32) 
    

Χρηµατοοικονοµικό α̟οτέλεσµα (1.843,53)  (40,35) 
    

 

7. 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. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4472/19.05.2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση 

διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων, µέτρα 

κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-

2021 και λοιπές διατάξεις», προβλέπεται µείωση του φορολογικού συντελεστή από 29% που ισχύει σήµερα, σε 

26%, στα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες 

που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Η µείωση αυτή αφορά τα εισοδήµατα που θα αποκτηθούν κατά το φορολογικό 

έτος που αρχίζει από 1.1.2019, υπό την προϋπόθεση ότι σύµφωνα µε την εκτίµηση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 
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Ταµείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν προκαλείται απόκλιση από τους µεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς 

στόχους. 

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

 

  

 
1.1.2017-

31.12.2017  
1.1.2016-

31.12.2016 
-Τρέχων φόρος (100.272,91)  (18.766,07) 
-Αναβαλλόµενος φόρος έσοδο/(έξοδο) --  (5.871,78) 
Σύνολο φόρου εισοδήµατος στην  
κατάσταση α̟οτελεσµάτων (έξοδο)/έσοδο (100.272,91)  (24.637,85) 
    

  

Ο αναβαλλόµενος φόρος χρήσεως στην κατάσταση αποτελεσµάτων αναλύεται ως εξής: 

 

   

  
1.1.2017-

31.12.2017  
1.1.2016-

31.12.2016 

Φορολογικές ζηµίες προς συµψηφισµό --  (5.871,78) 
Σύνολο  --  (5.871,78) 
    

 

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: 

 

  

  % 
1.1.2017-

31.12.2017   % 
1.1.2016-

31.12.2016 

Κέρδη ̟ρο φόρων  340.268,66    84.958,09 
Φόρος εισοδήµατος βάση του 
ισχύοντος  φορολογικού συντελεστή 29,00 98.677,91   29,00 24.637,85 
Αύξηση/µείωση ̟ροερχόµενη α̟ό:       
Έξοδα µη εκπεστέα 0,47 1.595,00   - 

Φόρος εισοδήµατος στην  
κατάσταση α̟οτελεσµάτων 29,47 100.272,91   29,00 24.637,85 
      

 

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: 

 
 

 
Υ̟όλοι̟ο 
1.1.2017 

Αναγνώριση στην 
Υ̟όλοι̟ο 
31.12.2017 

 
κατάσταση 

α̟οτελεσµάτων 
καθαρή  

θέση 
 

- - - - - 
Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων/(υποχρεώσεων) - - - - 
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Υ̟όλοι̟ο 
1.1.2016 

Αναγνώριση στην 
Υ̟όλοι̟ο 
31.12.2016 

 
κατάσταση 

α̟οτελεσµάτων 
καθαρή  

θέση 
Φορολογικές ζηµίες προς 
συµψηφισµό 5.871,78 (5.871,78) - - 
Σύνολο αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων/(υποχρεώσεων) 5.871,78 (5.871,78) - - 

     
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές καταχωρούνται κατά την 

έκταση που η πραγµατοποίηση µελλοντικών φορολογικών κερδών είναι πιθανή.  

 

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 δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την έναρξη της λειτουργίας της.  Ως αποτέλεσµα του φορολογικού 

ελέγχου από τις φορολογικές αρχές  ενδέχεται, να επιβληθούν επιπλέον πρόστιµα και φόροι για τις χρήσεις που 

δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές τα ποσά των οποίων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν µε 

ακρίβεια. 

Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1006/05.1.2016 δεν εξαιρούνται από την διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου από 

τις αρµόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς 

επιφύλαξή. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο 

 

Με το άρθρο 56 του Ν.4410/03.08.2016 η έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού καθίσταται προαιρετική. 

Πρόθεση ωστόσο της εταιρίας είναι η συνέχιση λήψεως του φορολογικού πιστοποιητικού. Το εν λόγω 

πιστοποιητικό υποβάλλεται αφενός µεν στην ελεγχόµενη εταιρία µέχρι την υποβολή της δήλωσης φόρου 

εισοδήµατος και το αργότερο εντός του πρώτου δεκαηµέρου του δέκατου µήνα από την λήξη της ελεγχόµενης 

διαχειριστικής περιόδου, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο έως το τέλος του 

δέκατου µήνα από τη λήξη της ελεγχόµενης διαχειριστικής περιόδου. Για τη χρήση 2016 η Εταιρία έχει λάβει 

φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς διατύπωση επιφύλαξης από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ενώ για τη 

χρήση 2017 είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος για το φορολογικό πιστοποιητικό και εκτιµάται  πως δεν θα προκύψουν 

ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις. 

 

8. 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.  
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Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων µε συνέπεια τα βασικά και τα προσαρµοσµένα κέρδη 

κατά µετοχή να είναι ίδια. 

 31.12.2017  31.12.2016 
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 239.995,75  60.320,24 
    

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (τεµάχια) 3.500  3.500 
    

Κέρδη/(ζηµίες)  ανά µετοχή βασικά και ̟ροσαρµοσµένα σε 
ευρώ 68,57  17,23 

 
Ενεργητικό 

9. Πελάτες 
 

 31.12.2017  31.12.2016 
Απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών 422.317,03  586.644,00 

 

 

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

δεν διαφέρει από την εύλογη. 
 

 

 

10. Λοι̟ές α̟αιτήσεις 
 

 

 31.12.2017  31.12.2016 
Προκαταβεβληµένοι & παρακρατηµένοι φόροι 9.700,20  20,85 
Ελληνικό ∆ηµόσιο – απαίτηση από ΦΠΑ 248.306,17  - 
Προκαταβολές 303,00  837,59 
Σύνολο 258.309,37  858,44 
    

 

 

11. Ταµείο και διαθέσιµα 
 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν τραπεζικές καταθέσεις όψεως. Όλα τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της 

Εταιρίας είναι σε ευρώ. 

  31.12.2017  31.12.2016 
Ταµείο 
Καταθέσεις όψεως 

101,56 
1.065.174,50  

-- 
130.445,73 

Σύνολο 1.065.276,06  130.445,73 
    

 

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

πιστωτικού κινδύνου κατατάσσεται ως CCC+ σύµφωνα µε το ∆ιεθνή Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Standard 

& Poor’s.  

 

Καθαρή Θέση και Υ̟οχρεώσεις  

12. Καθαρή θέση 
 

i) Μετοχικό Κεφάλαιο: 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αποτελείται από 3.500 κοινές πλήρως εξοφληµένες µετοχές, ονοµαστικής 

αξίας € 100,00 η κάθε µία. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 350.000,00 και αποτελεί το 

αρχικό µετοχικό κεφάλαιο ιδρύσεως της Εταιρίας το οποίο έχει καταβληθεί ολοσχερώς από τους µετόχους.  

 

ii) Α̟οθεµατικά: 
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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.  

iii) Α̟οτελέσµατα εις νέο: 

Στην 3η εταιρική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 προέκυψαν κέρδη €239.995,75 τα οποία 

συναθροιζόµενα µε κέρδη προηγουµένων χρήσεων διαµορφώνουν τα αποτελέσµατα εις νέον της χρήσεως σε 

κέρδη  € 283.643,02. 

iv) ∆ιανοµή 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη µη διανοµή µερίσµατος. 

 

13. Υ̟οχρεώσεις καθορισµένων ̟αροχών ̟ροσω̟ικού 
 

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.  
 

    

Καθαρό κόστος καθορισµένων ̟αροχών ̟ροσω̟ικού  Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως 
̟ου ε̟ιβάρυνε τα α̟οτελέσµατα χρήσης: 31.12.2017  31.12.2016 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 28.575,72  -- 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος --  -- 
Κόστος ̟ου καταχωρήθηκε στα α̟οτελέσµατα 28.575,72  -- 
Μεταβολή α̟οθεµατικού αναλογιστικών κερδών/(ζηµιών) 2017  2016 
Συσσωρευµένα αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) έναρξης χρήσης --  -- 
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) που 
καταχωρήθηκαν απ’ ευθείας στην καθαρή θέση --  -- 
Συσσωρευµένα αναλογιστικά κέρδη/( ζηµιές) τέλους χρήσης --   -- 

    
    
Κίνηση υ̟οχρέωσης στον Ισολογισµό  2017  2016 
Υ̟όλοι̟ο την 1η Ιανουαρίου --  -- 
Αναλογιστικό (κέρδος)/ζηµία λόγω Χρηµατοοικονοµικών 
παραδοχών -- 

 
-- 

Αναλογιστικό (κέρδος)/ζηµία λόγω εµπειριών προσαρµογών --  -- 
Κόστος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα (Σηµ.4) 28.575,72  -- 
Υ̟όλοι̟ο την 31η ∆εκεµβρίου 28.575,72  -- 
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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:  
 

 31.12.2017  31.12.2016 
Συντελεστής προεξόφλησης 1,68%  -- 
Εκτιµώµενο ποσοστό αύξησης µισθών 1,8%  -- 
Μέση υπολειπόµενη εργασιακή ζωή 35,74  -- 
    

 

Η εξ € 28.575,72 πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού επιβάρυνε, κατά την κλειόµενη χρήση, το κόστος 

προσωπικού. 

 

 

14. Υ̟οχρεώσεις ̟ρος ̟ροµηθευτές 

 31.12.2017  31.12.2016 
Προµηθευτές  
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη (σηµ.16 ) 

318.566,63 
530.154,71  

168.059,99 
110.233,38 

Σύνολο 848.721,34  278.293,37 
    

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

λόγω της βραχυπροθέσµου λήξεως αυτών. 

 

Πρόσθετες ̟ληροφορίες 

 

15. ∆ιαχείριση 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 

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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη 

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

 
� Κίνδυνος ε̟ιτοκίου: 

 
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 31.12.2017 οι απαιτήσεις 

της Εταιρίας προέρχονται, στο σύνολό τους από την ALPHA BANK και συνεπώς είναι ασφαλούς εισπράξεως. 
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Τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρίας είναι κατατεθειµένα στην ALPHA BANK  η οποία είναι διαβαθµισµένη µε 

CCC+ από τον οίκο Standard & Poor’s. 

 
� 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 την ALPHA BANK και 

συνεπώς δεν υπάρχουν καθυστερήσεις είσπραξης. 

 

16. 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: 

 

  Α̟ό 1η Ιανουαρίου έως 
Έσοδα  31.12.2017  31.12.2016 
Παροχή υπηρεσιών   4.841.611,70  621.300,00 
∆ανεισµός προσωπικού 
Τόκοι 

 31.526,29 
186,57 

 
138,97 

Σύνολο Εσόδων  4.873.324,56  621.438,97 

Έξοδα     
Τόκοι δανείων και τραπεζικά έξοδα  2.030,10  179,32 
Ενοίκια   74.108,50  2.017,50 
∆απάνη δανεισµένου προσωπικού  179.721,68  13.160,17 
Έξοδα µηχανογραφικής υποστηρίξεως 
Λοιπά έξοδα 

 1.134.495,25 
12.759,68 

 153.624,83 
7.200,00 

Σύνολο Εξόδων  1.403.115,21  176.181,82 

     
  31.12.2017  31.12.2016 
Α̟αιτήσεις     
Καταθέσεις  1.065.174,50  130.445,73 
Πελάτες  422.317,03  586.644,00 
  1.487.491,53  717.089,73 

Υ̟οχρεώσεις     
Υποχρεώσεις από αποσπασµένο 
προσωπικό 

 
92.035,43 

 
5.856,59 

Υπηρεσίες υποστηρίξεως 
Λοιπές υπηρεσίες 

 430.328,60 
7.790,68 

 104.376,79 
-- 

  530.154,71  110.233,38 

     
 

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

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Alpha Bank. 

∆εν έχουν πραγµατοποιηθεί συναλλαγές µε µέλη της γενικής διεύθυνσης. 

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

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

 



ALPHA BANK ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ 
ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Α.Ε 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

  

 

 
 

40  

17. Ενδεχόµενες υ̟οχρεώσεις και δεσµεύσεις 
 

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

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 

∆εν υπάρχουν ενέχυρα ή άλλα βάρη σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας.  

 

∆εσµεύσεις α̟ό 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: 
 

 31.12.2017  31.12.2016 

Εντός ενός έτους 109.927,50  2.340,00 
Πέραν του έτους και µέχρι πέντε έτη -  2.286,50 

Πέραν των πέντε ετών -  - 

Σύνολο 109.927,50  4.626,50 
    

 

∆εσµεύσεις α̟ό χρηµατοδοτικές µισθώσεις:  
 

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 
 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις γίνεται αναφορά στην ενότητα 8 «Φόρος Εισοδήµατος». 

 
18. Αµοιβές εκλεγµένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Οι αµοιβές των εκλεγµένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που βάρυναν τα αποτελέσµατα της Εταιρίας, κατά 

χρήση, αναλύονται ως εξής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 32 του άρθρου 29 του 

Ν.4308/2014. 

 31.12.2017  31.12.2016 

Για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 5.000,00  5.000,00 
Αµοιβές σχετικές µε φορολογικά πιστοποιητικά 2.000,00  2.000,00 
  7.000,00  7.000,00 
    

 

19. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

∆εν υφίστανται σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων 

της Εταιρίας.  

 

Αθήναι, 29 Ιουνίου 2018 
 

Ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Ο Αντιπρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Ο ∆ιευθυντής 
Οικονοµικών Υπηρεσιών 

   

   

   

Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου Ευάγγελος Ι. Κάββαλος Αναστάσιος Θ. Καρακώστας 
Α.∆.Τ.  ΑΚ 093634 Α.∆.Τ.  Σ 284225 Α.∆.Τ. ΑΖ 619504 
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