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ΧΡΗΣΕΩΣ 2018 (ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κύριοι Μέτοχοι,
Υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική σας Συνέλευση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τη χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018, με τις σχετικές σημειώσεις.
Το 2018 το ενεργητικό των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ) υποχώρησε κατά 8,3% και διαμορφώθηκε
σε Ευρώ 1.111 εκατ. την 31.12.2018 έναντι Ευρώ 1.211 εκατ. την 31.12.2017. Η μείωση του ενεργητικού
οφείλεται κυρίως στην μείωση των τιμών των αξιογράφων που συντελέστηκε παγκοσμίως, σε ομόλογα και
μετοχές. Στον αντίποδα, το θετικό ισοζύγιο των πωλήσεων της Εταιρίας, σε Alpha A/K με έδρα το
Λουξεμβούργο και σε A/K με έδρα την Ελλάδα, αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες του
ενεργητικού από τις αρνητικές αποδόσεις των αγορών. Το μερίδιο αγοράς της Alpha Asset Management
Α.Ε.Δ.Α.Κ. εξάλλου βελτιώθηκε έναντι του ανταγωνισμού και ανήλθε σε 18,34% έναντι 18,19% το 2017.
Τα μεικτά κέρδη της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά 6,5% και ανήλθαν σε Ευρώ 7,96 εκατ. έναντι Ευρώ 7,48
εκατ. το 2017. Σημαντική συνεισφορά στην βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους είχαν οι αμοιβές από
τις υπεραποδόσεις στη διαχείριση χαρτοφυλακίων θεσμικών πελατών καθώς και οι μειωμένες επιστροφές
διαμεσολάβησης του Δικτύου.
Εντός του 2018,η Εταιρία προχώρησε σε εξορθολογισμό του προϊοντικού της μίγματος μέσω
συγχωνεύσεων των διαθέσιμων προϊόντων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α/Κ). Οι συγχωνεύσεις κρίθηκαν
σκόπιμες λόγω της επικαλύψεως του επενδυτικού σκοπού των εν λόγω Α/Κ και με γνώμονα την καλύτερη
εξυπηρέτηση των αναγκών του επενδυτικού κοινού. Παράλληλα, υλοποιήθηκε και η αλλαγή της επωνυμίας
και του επενδυτικού σκοπού ενός υφιστάμενου Α/Κ που είχε συσταθεί προ δεκαετίας για την εξυπηρέτηση
του ασφαλιστικού προϊόντος σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική.
Τέλος, διευρύνθηκε ή και ανανεώθηκε η συνεργασία της Εταιρίας με θεσμικούς πελάτες, όπως
επαγγελματικά ταμεία και ασφαλιστικούς φορείς, με την υπογραφή συμβάσεων παροχής διαχειρίσεως
χαρτοφυλακίων και την ανάληψη νέων κεφαλαίων.
Σήμερα, η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. διαχειρίζεται και διαθέτει συνολικά 42 Αμοιβαία Κεφάλαια
τα οποία απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών και επενδύουν στην Ελλάδα και το
εξωτερικό.
Το 2018, έτος σημαντικών διακυμάνσεων και εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, τα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια
(Α/Κ) κατέλαβαν για άλλη μία φορά τις κορυφαίες θέσεις στις κατηγορίες τους. Ταυτόχρονα, όλα σχεδόν τα
Alpha Α/Κ κατέγραψαν αποδόσεις ανώτερες σε σχέση με τον επενδυτικό τους στόχο (δείκτης αναφοράς),
περιορίζοντας έτσι τις ετήσιες απώλειές τους έναντι των αρνητικών πρόσημων που σημείωσαν καθολικά
φέτος οι ομολογιακές και μετοχικές αγορές, παγκοσμίως.
Τα Alpha Α/Κ προσφέρουν διαχρονικά κορυφαίες αποδόσεις με πρωτοπόρα προϊόντα που παρέχουν
γεωγραφική κάλυψη στις κυριότερες διεθνείς αγορές και αναπτυσσόμενους κλάδους. Οι αποδόσεις των
περισσοτέρων Α/Κ που διαχειρίζεται η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ την τελευταία 3ετία και 5ετία
παραμένουν υψηλές, γεγονός που τα κατατάσσει και διεθνώς μεταξύ των καλυτέρων σε απόδοση Α/Κ
ανάλογης επενδυτικής πολιτικής.

3

ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Αποδόσεις Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων

3ετία

5ετία

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Alpha Global Allocation Μικτό Classic

3,84%

19,53%

Alpha Global Blue Chips Μετοχικό Classic

7,01%

30,44%

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό Classic

10,40%

48,27%

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό Classic

11,42%

40,19%

Alpha Ελληνικό Μικτό Classic

27,98%

19.87%

Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Classic

55,13%

86,40%

2,97%

7,99%

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Alpha Euro (€) Εταιρικών Ομολόγων Classic
Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών με ημερομηνία αποδόσεων την 31.12.2018

1.

Ανάλυση Ακινήτων Ιδιοκτησίας

i)

ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΡΛΙΝ 5 ΑΘΗΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΚΤΗΡΙΑ
ΓΚΑΡΑΖ Γ' ΥΠΟΓΕΙΟ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ.
ΓΡΑΦΕΙΑ Α' ΟΡΟΦΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ Γ' ΟΡΟΦΟΥ

ΤΜ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

225,82

2.795.000,00

474,95
20,87
341,36
341,36
341,36
1.519,90

211.298,61
39.665,09
764.249,08
638.808,08
657.589,86
2.311.610,72
5.106.610,72

Σύνολο

2. Οικονομική θέση και εξέλιξη εργασιών της Εταιρίας
Τα μεικτά κέρδη της Εταιρίας βελτιώθηκαν για την χρήση που έληξε την 31/12/2018 κατά 6,5% και ανήλθαν
σε Ευρώ 7,96 εκατ. έναντι Ευρώ 7,48 εκατ. στην προηγουμένη χρήση. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στις
υπεραποδόσεις από την διαχείριση χαρτοφυλακίων θεσμικών και στην μείωση των προμηθειών
διαμεσολάβησης. Πιο συγκεκριμένα:
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σημείωσαν μείωση 2% και διαμορφώθηκαν στη χρήση 2018 σε Ευρώ
19,05 εκατ. έναντι Ευρώ 19,44 εκατ. στην προηγουμένη χρήση κυρίως λόγω της μείωσης του Ενεργητικού
των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εξαιτίας της μείωσης των τιμών των αξιογράφων. Το κόστος παροχής
υπηρεσιών μειώθηκε σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα έσοδα παροχής υπηρεσιών σε ποσοστό 7,33% και
διαμορφώθηκε στο ποσό των Ευρώ 11,08 εκατ. έναντι Ευρώ 11,96 εκατ. στην προηγουμένη χρήση. Το
κόστος αυτό αφορά τις αμοιβές διαμεσολαβήσεως των Alpha Αμοιβαίων Κεφαλαίων από την ALPHA BANK
και την ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.
Τα κέρδη μετά από το φόρο εισοδήματος ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 2,31 εκατ. έναντι Ευρώ 2,72 εκατ.
στην προηγουμένη χρήση καθώς επηρεάστηκαν αρνητικά α) από την αποτίμηση του επενδυτικού
χαρτοφυλακίου το οποίο από την 1.1.2018 αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που επήλθε με το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΠ 9 β) τις ζημίες πώλησης
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των Α/Κ και γ) το κόστος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου της Τράπεζας στο οποίο συμμετείχε η
Εταιρία.
Τα ίδια κεφάλαια την 31η Δεκεμβρίου 2018, διαμορφώθηκαν στο ποσό των Ευρώ 38,40 εκατ. έναντι Ευρώ
41,32 εκατ. στην προηγούμενη χρήση. Η μείωση οφείλεται στη διανομή μερίσματος Ευρώ 5.006.500,00,
όπως αυτό εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 11.06.2018.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις 2018 και 2017 έχουν αντίστοιχα ως εξής:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διαρθρώσεως (ποσά σε εκατ. Ευρώ)
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31.12.2018
34,40
42,42

Μη-κυκλοφορούν
ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31.12.2017
33,9
45,46

=81%

8,02

11,55

=19%

42,42

=75%

=25%

45,46

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και μη
κυκλοφορούν ενεργητικό.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

4,02
42,42

= 9%

4,14
45,46

=9%

Καθαρή Θέση
Σύνολο παθητικού

38,40
42,42

=91%

41,32
45,46

=91%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

31.12.2018
Καθαρά αποτελέσματα
χρήσεως πριν το φόρο εισοδήματος
Σύνολο εσόδων από παροχή
υπηρεσιών

3,58

31.12.2017
=19%

19,05

3,82

=20%

19,44

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της Εταιρίας σε σύγκριση με τα συνολικά
της έσοδα από παροχή υπηρεσιών.

Καθαρά αποτελέσματα
χρήσεως πριν το φόρο εισοδήματος
Καθαρή Θέση

3,58
38,40

=9%

3,82
41,32

=9%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας.
3. Προσωπικό
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2018 το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας ανερχόταν σε 42 άτομα. Η Εταιρία
υιοθέτησε το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Τραπέζης στο οποίο συμμετείχαν 2 λειτουργοί στο
σύνολο, εκ των οποίων ένας επέλεξε τη μακροχρόνια άδεια.
Οι εργαζόμενοι της Εταιρίας αποτελούν το σπουδαιότερο κεφάλαιο για την επιτυχία και την εξέλιξη της.
Στο πλαίσιο συνεχούς αναπτύξεως και βελτιώσεως του προσωπικού της εταιρίας, συνεχίσθηκε η
συνεργασία με την Διεύθυνση Εκπαιδεύσεως και Αναπτύξεως της Τραπέζης, σε θέματα επαγγελματικών
πιστοποιήσεων και λοιπών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Η Εταιρία, αναπτύσσοντας συνέργειες με την Τράπεζα και τις Εταιρίες του Ομίλου, συνέχισε δανεισμούς
υπαλλήλων με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
4. Διαχείριση Κινδύνων

ii)

Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρία απορρέει από απαιτήσεις πελατών και από τις λοιπές
απαιτήσεις. Επισημαίνεται ότι για τους πελάτες, των οποίων η Εταιρία αναλαμβάνει τη διαχείριση του
χαρτοφυλακίου τους, η είσπραξη γίνεται άμεσα από τηρούμενο λογαριασμό καταθέσεων στην ALPHA
BANK, ενώ οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν, κυρίως, τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρία και
θεωρείται ότι δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος.
iii)

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο κύριος όγκος των συναλλαγών της Εταιρίας γίνεται σε ευρώ. Πιθανή μεταβολή των συναλλαγματικών
ισοτιμιών δεν θα επηρεάσει σημαντικά την χρηματοοικονομική της θέση και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας.

iv)

Επιτοκιακός κίνδυνος

Η Εταιρία δεν έχει δανεισμό και συνεπώς δεν αναλαμβάνει κινδύνους από την έκθεση σε μεταβολές
επιτοκίων κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και παλαιότερες επενδύσεις ήταν κυμαινομένου
επιτοκίου.
v)

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει της χρηματοοικονομικές
της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των
ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών
συναλλαγών.
Η ταξινόμηση των χρηματοροών που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της
Εταιρίας σε χρονικές περιόδους, επικεντρώνεται κυρίως στο ταμείο και τα διαθέσιμα με λήξη έως τρεις (3)
μήνες, στις Λοιπές Απαιτήσεις - Λοιπές Υποχρεώσεις - Προμηθευτές με λήξη έως τρεις (3) μήνες, ενώ όλα
τα υπόλοιπα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού έχουν λήξη μεγαλύτερη του ενός (1) έτους.

vi)

Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται με την πιθανή ζημία που προκύπτει από δυσμενής εξελίξεις στις τιμές
χρηματοοικονομικών προϊόντων.

vii)

Περιβαλλοντολογικός κίνδυνος

Δεν υφίστανται περιβαλλοντολογικοί κίνδυνοι. Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει θέματα με περιβαλλοντολογικούς
κανονισμούς.
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5. Προτεραιότητες για την επόμενη χρήση
Το 2019 είναι επίσης ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο έτος για τη χώρα μας, κατά τη διάρκεια του οποίου η πορεία
της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων αναμένεται να επηρεασθεί σημαντικά από τις εξελίξεις στην
Ελληνική Οικονομία. Εξάλλου, η επιθυμητή άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων θα
αποκαταστήσει τις δυσκολίες στο έργο της διαχειρίσεως των χαρτοφυλακίων και θα ενεργοποιήσει τη
δραστηριότητα του δικτύου πωλήσεων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Πρωταρχικοί στόχοι της Εταιρίας είναι:
α) η προώθηση των νέων Alpha (LUX) Αμοιβαίων Κεφαλαίων και η περαιτέρω αύξηση του ενεργητικού των
υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων .
β) η περαιτέρω δραστηριοποίησή της στον τομέα της διαχειρίσεως κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών και τον
εμπλουτισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών. Εκτιμάται, ότι σε βάθος πενταετίας θα υπάρχει αύξηση της
ζητήσεως για επαγγελματική διαχείριση από ασφαλιστικούς φορείς, εταιρίες και επαγγελματικές ομάδες οι
οποίοι θα κληθούν, πλέον, να παράγουν συνταξιοδοτικό εισόδημα.
γ) η δημιουργία νέας ιστοσελίδας η οποία θα βελτιώσει τον πληροφοριακό και διαδραστικό χαρακτήρα της,
ενώ παράλληλά θα παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακών συναλλαγών (συμμετοχές & εξαγορές) από τους
πελάτες στα Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια.

6. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι και την ημερομηνία υποβολής
της παρούσας έκθεσης
Μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας έκθεσης δεν συνέτρεξε κανένα γεγονός που να επηρεάζει
σημαντικά την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της Εταιρίας.

Κατόπιν της παραθέσεως των ανωτέρω στοιχείων απολογισμού των εργασιών της Εταιρίας και της
προβλεπόμενης πορείας της, παρακαλούμε Κύριοι Μέτοχοι, να προβείτε στην έγκριση των οικονομικών
καταστάσεων χρήσεως 2018 της Εταιρίας.

Αθήναι, 27 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αλέξιος Α. Πιλάβιος
ΑΔΤ ΑΒ 340965
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ALPHA ASSET MANAGEMENT
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (η Εταιρία), οι οποίες αποτελούνται από
τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως 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 εταιρίας «ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 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 Εταιρία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 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 Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν
βάση για τη γνώμη μας.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 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 Εταιρίας 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 Εταιρία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το
να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
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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
ΔΠΕ, 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 ΔΠΕ 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 Εταιρίας.
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και
το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη
Διοίκηση.
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 Εταιρίας 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 Εταιρία 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 Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α.

β.

Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018.
Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρία «ALPHA ASSET
MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και το περιβάλλον της,
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Αλ. Λιούμπας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 39311
Deloitte Aνώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ: Ε 120

Κ
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ηςΔεκεμβρίου 2018
Κατάσταση αποτελεσμάτων
Από 1η Ιανουαρίου έως

(ποσά σε ευρώ)
Σημείωση
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

31.12.2017

3
4

19.048.466,79
(11.084.989,73)

19.438.594,41
(11.962.415,05)

7
4

7.963.477,06
106.459,08
(4.406.795,10)

7.476.179,36
105.970,88
(3.888.866,14)

3.663.141,04

3.693.284,10

359.229,00

(443.111,61)

124.219,70

10

3.579.258,43
(1.266.495,20)
2.312.763,23

3.817.503,80
(1.102.064,55)
2.715.439,25

11

2,43

2,86

Kέρδη εκμεταλλεύσεως

(Ζημίες)/Αναστροφή απομειώσεως και προβλέψεις
για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος
Μείον: Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη μετά το φόρο εισοδήματος

31.12.2018

8
9

Καθαρά κέρδη ανά μετοχή:
Βασικά και προσαρμοσμένα (ευρώ ανά μετοχή)

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 16-57) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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Ισολογισμός
(ποσά σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου:
Αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Διαθέσιμα προς πώληση

Σημείωση

31.12.2018

31.12.2017

13
14
12

213.898,88
3.214.305,54
18.572,76

206.426,51
3.283.513,66
28.896,26

15
15

3.966.024,13

7.392.805,67

346.814,18
262.294,19
8.021.909,68

380.717,36
261.969,19
11.554.328,65

100.095,51
1.795.504,51
32.505.111,79
34.400.711,81
42.422.621,49

94.414,82
1.983.880,93
31.831.712,50
33.910.008,25
45.464.336,90

25.840.000,00
3.398.901,37
4.030.000,00
19
5.134.033,45
19
38.402.934,82

25.840.000,00
3.398.901,37
5.643.404,34
6.441.241,11
41.323.546,82

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

10
16

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

17
17
18

Σύνολο Ενεργητικού
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Καθαρής Θέσεως

19

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους

20

533.579,93
533.579,93

575.925,26
575.925,26

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος
Λοιπές υποχρεώσεις

21
21

114.908,71
3.371.198,03
3.486.106,74
4.019.686,67
42.422.621,49

312.840,14
3.252.024,68
3.564.864,82
4.140.790,08
45.464.336,90

Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσεως και Υποχρεώσεων

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 16-57) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση συνολικού αποτελέσματος
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017

(ποσά σε ευρώ)
Καθαρά κέρδη μετά το φόρο
εισοδήματος, που αναγνωρίσθηκαν στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων

2.312.763,23

2.715.439,25

-

521.841,74

0,00

(24,91)
521.816,83

48.026,06
(19.848,70)
28.177,36

(45.385,80)
13.161,88
(32.223,92)

28.177,36
2.340.940,59

489.592,91
3.205.032,16

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν
απευθείας στην Καθαρή Θέση :
Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων :

Μεταβολή του αποθεματικού των διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων
Μεταφορά αποθεματικού αποτίμησης διαθεσίμων
προς πώληση αξιογράφων στα αποτελέσματα χρήσεως λόγω πώλησης απομείωσης
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)
υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο αποτελεσμάτων που καταχωρήθηκαν απευθείας στην Καθαρή Θέση,
μετά το φόρο εισοδήματος
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 16-57) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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(ποσά σε ευρώ)
Υπόλοιπο 1.1.2017

Σημ.

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσεως

Αποτέλεσμα χρήσεως μετά το
φόρο εισοδήματος
Λοιπά αποτελέσματα που
καταχωρήθηκαν απευθείας στην
Καθαρή Θέση, μετά το φόρο
εισοδήματος
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως
μετά το φόρο εισοδήματος
Μέρισμα
Τακτικό αποθεματικό
Υπόλοιπο 31.12.2017

19
19

Υπόλοιπο 31.12.2017
Επίπτωση από την εφαρμογή του
ΔΠΧΠ9 την 1.1.2018 μετά το φόρο
εισοδήματος
Υπόλοιπο 01.01.2018

Αποτέλεσμα χρήσεως μετά το
φόρο εισοδήματος
Λοιπά αποτελέσματα που
καταχωρήθηκαν απευθείας στην
Καθαρή Θέση, μετά το φόρο
εισοδήματος
Συνολικό αποτέλεσμα χρήσεως
μετά το φόρο εισοδήματος
Μέρισμα
Τακτικό αποθεματικό
Υπόλοιπο 31.12.2018

19
19

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

3.398.901,37

-

Μετοχικό
κεφάλαιο
25.840.000,00

Αποτελέσματα
εις νέον
8.914.525,78

Σύνολο Καθαρής
Θέσεως

3.720.000,00

Αποθεματικό
εύλογης αξίας
1.251.587,51

-

-

-

2.715.439,25

2.715.439,25

-

-

-

521.816,83

(32.223,92)

489.592,91

25.840.000,00

3.398.901,37

150.000,00
3.870.000,00

521.816,83
1.773.404,34

2.683.215,33
(5.006.500,00)
(150.000,00)
6.441.241,11

3.205.032,16
(5.006.500,00)
41.323.546,82

25.840.000,00

3.398.901,37

3.870.000,00

1.773.404,34

6.441.241,11

41.323.546,82

25.840.000,00

3.398.901,37

3.870.000,00

(1.773.404,34)
-

1.518.351,75
7.959.592,86

(255.052,59)
41.068.494,23

-

-

-

-

2.312.763,23

2.312.763,23

-

-

-

-

28.177,36

28.177,36

-

3.398.901,37

160.000,00
4.030.000,00

-

2.340.940,59
(5.006.500,00)
(160.000,00)
5.134.033,45

2.340.940,59
(5.006.500,00)
0,00
38.402.934,82

25.840.000,00

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 16-57) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
(ποσά σε ευρώ)
Σημείωση
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη πριν το φόρο εισοδήματος
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις και άλλα μη ταμειακά έξοδα
Αναστροφή προβλέψεων για καλύψη πιστωτικού κινδύνου
(Κέρδη)/Ζημίες πώλησης χρεογράφων
Αποτίμηση Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

6
5
8
9
9
9
9

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Πληρωμές για αγορές αξιογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Εισπράξεις από πωλήσεις αξιογράφων επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Τόκοι εισπραχθέντες

9

12-13
15
15
9

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσεως (α) +(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

19

18

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
3.579.258,43

3.817.503,80

110.368,83
279.286,62
(359.229,00)
276.250,29
357.313,28
(196.233,17)
5.781,21

130.627,69
54.350,20
(33,49)
83.740,00
(211.123,06)
3.196,85

4.052.796,49

3.878.261,99

182.695,73
(161.011,03)
(5.781,21)
(1.319.936,43)
2.748.763,55

158.121,12
(213.376,13)
(3.196,85)
(568.598,09)
3.251.212,04

(58.315,40)
(100.000,00)
2.893.217,97
196.233,17

(51.516,26)
1.033,27
211.123,06

2.931.135,74

160.640,07

(5.006.500,00)
(5.006.500,00)

(5.006.500,00)
(5.006.500,00)

673.399,29
31.831.712,50
32.505.111,79

(1.594.647,89)
33.426.360,39
31.831.712,50

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 16-57) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία
Η Εταιρία καταχωρήθηκε στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 5.10.1989 και σύμφωνα με το
καταστατικό η διάρκειά της ορίσθηκε μέχρι 31.12.2090. Η πλήρης επωνυμία της Εταιρίας είναι «ΑΛΦΑ
ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» με το διακριτικό τίτλο
«ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.». Η Εταιρία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρνεάδου αρ 25 - 29.
Η Εταιρία, με την σημερινή της επωνυμία, προήλθε από την συγχώνευση με απορρόφηση της Alpha Asset
Management ΑΕΠΕΥ από την Alpha ΑΕΔΑΚ. Η συγχώνευση αυτή ολοκληρώθηκε με τις από 19.9.2006
αποφάσεις της Νομαρχίας Αθηνών και του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Εντός του 2009 η «ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και με Ισολογισμό μετασχηματισμού
31/8/2009 απορρόφησε την εταιρία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ».
Η συγχώνευση ολοκληρώθηκε με την έγκριση από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας (σχετική απόφαση Κ2-12430/23-12-2009, ΦΕΚ 14721/24/12/2009 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), όπου η
απορροφώσα «ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» υποκατέστησε αυτοδικαίως σε όλα γενικά τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις την απορροφηθείσα «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ», η οποία
θεωρείται αυτοδίκαια λυθείσα, εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας.
Η Εταιρία έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, εγκεκριμένων σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου 3283/2004, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, καθώς και επιπροσθέτως την ανάληψη της
διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. κατά την έννοια της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, και άλλων οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω αναφερόμενου νόμου, όπως αυτός
εκάστοτε ισχύει.
Η Εταιρία παρέχει, επιπρόσθετα, και τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) Τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε
συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που παρέχονται από τους πελάτες σε διακριτική βάση και για
κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα
χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στην παράγραφο 1α του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, όπως
ισχύει και,
β) Τις παρεπόμενες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:
 τις επενδυτικές συμβουλές για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που
αναφέρονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 2 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει και
 την φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
γ) Προς επίτευξη του ως άνω εταιρικού σκοπού, η Εταιρία μπορεί να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή
εταιρίες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς προς τους
ανωτέρω.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
ALPHA BANK με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. H ALPHA BANK συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρίας με ποσοστό 88,4% ενώ στο υπόλοιπο 11,6% συμμετέχει η «ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.Α.Ε.».
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Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρία έχουν ως εξής:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Αλέξιος Πιλάβιος
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων
Κίμων Βολίκας
Σύμβουλος
Νικόλαος Καραθανάσης
Μέλος
Νικόλαος Κουτσός
Μέλος
Παναγιώτης Τσακλόγλου
Μέλος
Μέλος
Ιωάννης Χαβελές

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11.06.2023
Εποπτεύουσα αρχή: - Υπουργείο Οικονομίας,

Συνεργαζόμενες Τράπεζες
ALPHA BANK

Noμικός Σύμβουλος
Χριστίνα Σπυροπούλου
Τακτικός Ελεγκτής :

Ανάπτυξης & Τουρισμού

Γιώργος Αλ. Λιούμπας
Deloitte
Ανώνυμη
Εταιρία
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 39311

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αριθμός Μητρώου Α.Ε.: 20267/06/B/89/005
Αριθμός φορολογικού μητρώου: 094282521
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 920101000

2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές
2.1 Βάση καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2018, και
έχουν συνταχθεί:
α) σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως αυτά υιοθετούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και
β) µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση τα ακόλουθα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων
που αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους:
- Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών
αποτελεσµάτων (αφορά στην τρέχουσα χρήση)
- Αξιόγραφα διαθέσιµα προς πώληση (αφορά στη χρήση του 2017).
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σημειώσεις.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων είναι
συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε
την 31.12.2017. Σηµειώνεται, ωστόσο, πως η υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Π. 9 επέφερε σηµαντικές τροποποιήσεις
στις ακολουθούµενες λογιστικές αρχές που αφορούν στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων. Οι λογιστικές αυτές αρχές, οι οποίες έχουν εφαρµογή από 1.1.2018, παρουσιάζονται στις
λογιστικές αρχές. Η συγκριτική πληροφορία για το 2017 δεν αναµορφώθηκε, όπως σχετικά επιτρέπεται από
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το Δ.Π.Χ.Π. 9. Επιπρόσθετα, οι ακολουθούµενες λογιστικές αρχές της τρέχουσας περιόδου έλαβαν υπόψη τα
ακόλουθα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων καθώς και τη Διερµηνεία 22 τα οποία εκδόθηκαν από
το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εφαρµόστηκαν από 1.1.2018:
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου 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)
Την 20.6.2016 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Π. 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 ανωτέρω τροποποίηση δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 4 «Ασφαλιστήρια
συµβόλαια»: Εφαρµογή του Δ.Π.Χ.Π. 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα σε συνδυασµό µε το Δ.Π.Χ.Π. 4
Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (Κανονισµός 2017/1988/3.11.2017)
Την 12.9.2016 το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Π. 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 Δ.Π.Χ.Π. 9 έως την 1.1.2021 και
- όλες οι εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συµβόλαια και υιοθετούν το Δ.Π.Χ.Π. 9 έχουν τη
δυνατότητα, έως ότου εφαρµόσουν το Δ.Π.Χ.Π. 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.
‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9: «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (Κανονισµός
2016/2067/22.11.2016)
Την 24.7.2014 ολοκληρώθηκε από το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων η έκδοση του οριστικού
κειµένου του προτύπου Δ.Π.Χ.Π. 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα», το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο ΔΛΠ
39. Το νέο πρότυπο προβλέπει σηµαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά µε την ταξινόµηση και την
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αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων καθώς και µε τη λογιστική αντιστάθµισης. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ταξινόμηση και αποτίµηση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού πρέπει, µετά 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:
- επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηµατοοικονοµικών µέσων
προκειµένου να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές τους ροές (hold to collect),
- 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),
- 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 Δ.Π.Χ.Π. 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 Δ.Π.Χ.Π. 9, το ενσωµατωµένο
παράγωγο δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται, ο δε λογιστικός χειρισµός του υβριδικού συµβολαίου θα πρέπει
να βασιστεί σε όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων.
Σε ότι αφορά στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, η βασικότερη διαφοροποίηση σχετίζεται µε εκείνες
τις υποχρεώσεις που µία εταιρία επιλέγει κατά την αρχική αναγνώριση να αποτιµήσει στην εύλογη αξία
µέσω των αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβολή της εύλογης αξίας θα πρέπει να καταχωρείται
στα αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ποσό της µεταβολής που αποδίδεται στον πιστωτικό κίνδυνο του εκδότη,
το οποίο θα πρέπει να καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση.
Αποµείωση
Σε αντίθεση µε το ΔΛΠ 39, µε βάση το οποίο µία εταιρία αναγνωρίζει ζηµίες λόγω πιστωτικού κινδύνου µόνο
όταν οι ζηµίες αυτές έχουν συµβεί, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση των αναµενόµενων ζηµιών
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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 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 ΔΛΠ 39 συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• διευρύνεται ο αριθµός των στοιχείων που µπορούν να συµµετέχουν σε µία σχέση αντιστάθµισης είτε ως
µέσα αντιστάθµισης είτε ως αντισταθµιζόµενα στοιχεία,
• καταργείται το εύρος 80%-125% το οποίο µε βάση τις υφιστάµενες διατάξεις θα πρέπει να ικανοποιείται
προκειµένου η αντιστάθµιση να θεωρείται αποτελεσµατική. Ο έλεγχος αποτελεσµατικότητας της
αντιστάθµισης γίνεται πλέον µόνο προοδευτικά, ενώ υπό συγκεκριµένες συνθήκες η ποιοτική µόνο
αξιολόγηση καθίσταται επαρκής,
• στην περίπτωση που µία σχέση αντιστάθµισης παύει να είναι αποτελεσµατική αλλά ο στόχος της
διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας ως προς τη σχέση αντιστάθµισης παραµένει ο ίδιος, η εταιρία θα
πρέπει να προβεί σε εξισορρόπηση (rebalancing) της σχέσης αντιστάθµισης ώστε να ικανοποιούνται τα
κριτήρια της αποτελεσµατικότητας.
Επισηµαίνεται πως στις νέες απαιτήσεις δεν περιλαµβάνονται εκείνες που αφορούν στην αντιστάθµιση
ανοιχτών χαρτοφυλακίων (macro hedging) οι οποίες δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί.
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, η έκδοση του Δ.Π.Χ.Π. 9 έχει επιφέρει την τροποποίηση και άλλων
προτύπων και κυρίως του Δ.Π.Χ.Π. 7 στο οποίο έχουν προστεθεί νέες γνωστοποιήσεις.
H επίπτωση από την εφαρµογή του Δ.Π.Χ.Π. 9 στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας αναφέρεται στη
σηµείωση 29.
‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 15: «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
(Κανονισµός 2016/1905/22.9.2016) και Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφορήσεως 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»: Διευκρινίσεις στο Δ.Π.Χ.Π. 15 Έσοδα από
συµβάσεις µε πελάτες (Κανονισµός 2017/1987/31.10.2017)
Την 28.5.2014 εκδόθηκε από το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το πρότυπο Δ.Π.Χ.Π. 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 ασφαλιστήρια 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
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• 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 Δ.Π.Χ.Π. 15 επιφέρει την κατάργηση των ακόλουθων προτύπων και διερµηνειών:
• ΔΛΠ 11 «Συµβάσεις κατασκευής»
• ΔΛΠ 18 «Έσοδα»
• Διερµηνεία 13 «Προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών»
• Διερµηνεία 15 «Συµβάσεις για την Κατασκευή Ακινήτων»
• Διερµηνεία 18 «Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες» και
• Διερµηνεία 31 «Έσοδα - Συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν υπηρεσίες διαφήµισης»
Την 12.4.2016 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Π. 15 µε
την οποία παρείχε διευκρινίσεις ως προς την εφαρµογή του.
Η Εταιρία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και κυρίως υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων αμοιβαίων
κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων Θεσμικών πελατών. Τα έσοδά της αφορούν προμήθειες διάθεσης και
εξαγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και αμοιβές για τις υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
και χαρτοφυλακίων Θεσμικών πελατών.
Οι υπηρεσίες διάθεσης και εξαγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχονται την ίδια χρονική στιγμή που δίνεται
η εντολή από τον πελάτη για τη διενέργεια της συναλλαγής και είναι η στιγμή κατά την οποία αναγνωρίζεται
το έσοδο.
Οι αμοιβές διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων καθορίζονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας ενώ στους
κανονισμούς των αμοιβαίων κεφαλαίων αναγράφεται η μέγιστη αμοιβή διαχείρισης. Οι αμοιβές
διαχείρισης των χαρτοφυλακίων Θεσμικών πελατών καθορίζονται ανά πελάτη στη Σύμβαση Διαχείρισης. Οι
υπηρεσίες διαχείρισης παρέχονται με την πάροδο του χρόνου και το έσοδο αναγνωρίζεται καθώς παρέχεται
η υπηρεσία.
Η εφαρμογή του ΔΠΧΠ 15 δεν επέφερε μεταβολές στην χρονική αναγνώριση των εσόδων και ως εκ τουτου
δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
H Εταιρία εφαρμόζει το νέο πρότυπο από 1.1.2018 χωρίς να προβεί σε αναμόρφωση της συγκριτικής
πληροφορίας για το 2017.
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: Αναταξινοµήσεις από ή
στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων (Κανονισµός 2018/400/14.3.2018)
Την 8.12.2016 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 40 µε την
οποία διευκρίνισε 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
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στον κατάλογο των περιπτώσεων που αποδεικνύουν την αλλαγή στη χρήση επεκτάθηκαν για να
συµπεριλαµβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή και όχι µόνο ολοκληρωµένα ακίνητα.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.
‣ Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - κύκλος 2014-2016 (Κανονισµός 2018/182/7.2.2018)
Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο
εξέδωσε, την 8.12.2016, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Π. 1 και ΔΛΠ 28.
Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας
‣ Διερµηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές» (Κανονισµός 2018/519/28.3.2018)
Την 8.12.2016 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την Διερµηνεία 22. Η Διερµηνεία
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 Διερµηνεία 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 υιοθέτηση της ανωτέρω Διερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας
Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τα κατωτέρω νέα
προτύπα και τροποποιήσεις προτύπων των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις µε έναρξη
µετά την 1.1.2018 και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς 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 Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 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
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ΔΠΧΠ 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 Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές
της καταστάσεις.
Διεθνές Πρότυπο
‣
2017/1986/31.10.2017).

Χρηµατοοικονοµικής

Πληροφορήσεως

Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019.
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Την 13.1.2016 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΔΠΧΠ 16
«Μισθώσεις» το οποίο αντικαθιστά:
• το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»,
• τη Διερµηνεία 4 «Προσδιορισµός του αν µία συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση»,
• τη Διερµηνεία 15 «Λειτουργικές µισθώσεις – Κίνητρα» και
• τη Διερµηνεία 27 «Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που εµπεριέχουν το νοµικό τύπο µίας
µίσθωσης»
Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σηµαντικά τη λογιστική των µισθώσεων για τους µισθωτές ενώ στην ουσία
διατηρεί τις υφιστάµενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκµισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων
απαιτήσεων, καταργείται για τους µισθωτές η διάκριση των µισθώσεων σε λειτουργικές και
χρηµατοδοτικές. Οι µισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύµβαση µισθώσεως που υπερβαίνει τους 12
µήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισµό τους το δικαίωµα χρήσης του µισθωµένου στοιχείου καθώς και
την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των µισθωµάτων. Ο ανωτέρω χειρισµός δεν απαιτείται όταν η αξία
του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαµηλή.
Εκτιμώμενη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 16
Η Εταιρία ως μισθωτής θα εφαρμόσει το πρότυπο αναδρομικά αναγνωρίζοντας τη σωρευτική επίδραση της
αρχικής εφαρμογής στα ίδια κεφάλαια της 1.1.2019 και δεν θα αναμορφώσει τη συγκριτική πληροφορία.
Κάνοντας χρήση της πρακτικής διευκόλυνσης (practical expedient) η Εταιρία κατά την ημερομηνία πρώτης
εφαρμογής δεν θα επαναξιολογήσει εάν μία σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μία μίσθωση και συνεπώς θα
εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί ως μισθώσεις σύμφωνα με
το ΔΛΠ 17.
Επίσης, η Εταιρία θα επιλέξει τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις κατά τη μετάβαση:
-

θα εφαρμόσει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε όλες τις μισθώσεις

-

θα εξαιρέσει τα αρχικά κόστη σύναψης σύμβασης από την αποτίμηση του δικαιώματος χρήσης και

θα χρησιμοποιήσει την αποκτηθείσα γνώση για τον καθορισμό της διάρκειας μίσθωσης εάν η
σύμβαση περιλαμβάνει δικαιώματα παράτασης ή καταγγελίας της μίσθωσης.
Επιπρόσθετα, η Εταιρία δεν θα εφαρμόσει τις νέες διατάξεις στις μισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους 12 μήνες (short term) καθώς και στις μισθώσεις στις οποίες το στοιχείο που εκμισθώνεται
είναι χαμηλής αξίας (αξίας μικρότερης των 5.000 ευρώ όταν είναι καινούργιο).
Η Εταιρία ως οριακό επιτόκιο δανεισμού (IBR) θα χρησιμοποιήσει το επιτόκιο της χρηματοδότησης με
εξασφάλιση (secured funding) της μητρικής Alpha Bank ανάλογα με τη διάρκεια της μίσθωσης. Για τον
προσδιορισμό του εν λόγω επιτοκίου χρησιμοποιήθηκαν ως σημείο αναφοράς οι αποδόσεις των εκδόσεων
εξασφαλισμένου δανεισμού της Τραπέζης καθώς και η διαφορά των αποδόσεων αυτών από τις αποδόσεις
των εκδόσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
Η Εταιρία εκτιμά ότι θα αναγνωρίσει δικαίωμα χρήσης και υποχρέωση από μισθώσεις ποσού Ευρώ 0,5
εκατ. και δεν αναμένεται επίπτωση στην καθαρή θέση της Εταιρίας. Επίσης δεν αναμένεται σημαντική
επίπτωση στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας.

•Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»:
Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (Κανονισµός 2019/237/8.2.2019).
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Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019
Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήση στο ΔΛΠ 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 ΔΠΧΠ 9,
συμπεριλαμβανομένου των απαιτήσεων απομείωσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, δεν θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τυχόν προσαρμογές στη λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων που
έχουν προκύψει από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.
‣ Διερµηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τους λογιστικούς χειρισµούς φόρου εισοδήµατος». Ισχύει για
χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019.
Την 7.6.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερµηνεία 23. Η Διερµηνεία
αποσαφηνίζει την εφαρµογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίµησης του ΔΛΠ 12 όταν υπάρχει
αβεβαιότητα αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό του φόρου εισοδήµατος. Η Διερµηνεία 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.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω Διερµηνείας στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
Επίσης, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και
τροποποιήσεις προτύπων καθώς και τη Διερµηνεία 23 τα οποία όµως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρµοστεί πρόωρα από την Εταιρία.


Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» και του
Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 “Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και
λάθη»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020.
Στις 31.10.2018 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 ώστε να εναρμονίσει τον ορισμό της
σημαντικότητας σε όλα τα πρότυπα και να αποσαφηνίσει κάποια σημεία του ορισμού.
Ο νέος ορισμός προβλέπει ότι μία πληροφορία είναι σημαντική εάν το γεγονός της παράλειψης,
υπόκρυψης ή ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναμενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που
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οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων που
παρέχουν οικονομικές πληροφορίες για μία συγκεκριμένη εταιρία. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν
παραδείγματα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σημαντικής πληροφορίας.
Επίσης, το Συμβούλιο τροποποίησε τον ορισμό της σημαντικότητας στο Εννοιολογικό Πλαίσιο
(Conceptual Framework) ώστε να το εναρμονίσει με το νέο ορισμό σύμφωνα με τα ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ8.
Η Εταιρία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις
οικονομικές της καταστάσεις.
‣ Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 3 «Συνενώσεις
Επιχειρήσεων»
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2020
Την 22.10.2018 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 3 με
στόχο να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που προκύπτουν όταν μία οντότητα προσδιορίζει εάν απέκτησε μία
επιχείρηση ή μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού. Με τις τροποποιήσεις αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις
που πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούνται ώστε να έχει αποκτηθεί επιχείρηση, αφαιρείται η αξιολόγηση
της ικανότητας του συμμετέχοντα στην αγορά να αντικαταστήσει ελλείποντα μέρη, οριοθετεί τον ορισμό
της παραγωγής, προσθέτει οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο μία αποκτώμενη διαδικασία είναι
ουσιαστική, εισάγει μία προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας και προσθέτει ενδεικτικά
παραδείγματα.
Η Εταιρία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
‣ Διεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια».
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2021
Την 18.5.2017 το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 17 το οποίο αντικαθιστά
το ΔΠΧΠ 4 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια». Σε αντίθεση µε το ΔΠΧΠ 4, το νέο πρότυπο εισάγει µία συνεπή
µεθοδολογία αποτίµησης των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Οι κυριότερες αρχές του ΔΠΧΠ 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),
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• 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 ΔΠΧΠ 17 στην
οικονοµική θέση, στη χρηµατοοικονοµική απόδοση και στις ταµειακές ροές της.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας.


Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 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 Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 μέσω
της οποίας διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν
προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση
τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, πρέπει να γίνει επαναυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης
ή απαίτησης. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 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 ΔΛΠ 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.
• Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2015-2017
Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από 1.1.2019
Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών 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.

2.2 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 κατά
τη συνεδρίαση της 27 ης Φεβρουαρίου 2019. Οι Οικονομικές Καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της
Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

2.3 Συναλλαγές σε συνάλλαγμα
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται και παρουσιάζονται σε ευρώ
που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρίας.
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Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ευρώ, με την ισοτιμία της
ημερομηνίας των συναλλαγών.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, τα νομισματικά στοιχεία σε συνάλλαγμα,
του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων αποτιμώνται με τις τιμές κλεισίματος της ημερομηνίας αυτής.
Οι συναλλαγματικές διαφορές, κέρδη ή ζημιές, που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

2.4 Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια
Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στην αξία κτήσεως, μειωμένης με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τις συσσωρευμένες απομειώσεις.
Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνον
όταν είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν μελλοντικά πιθανά οφέλη.
Επισκευές και συντηρήσεις επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των κτηρίων και του εξοπλισμού διενεργούνται στην αξία κτήσεως, μείον την υπολειμματική
τους αξία και υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναμενόμενης
ωφέλιμης ζωής τους.
Η ωφέλιμη ζωή ανά κατηγορία παγίων έχει καθορισθεί ως εξής:
- Κτήρια ιδιόκτητα
- Προσθήκες και βελτιώσεις σε κτήρια μισθωμένα
- Εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα

33 χρόνια
στη διάρκεια μισθώσεως
από 4 έως 10 χρόνια

Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Εξετάζονται, όμως, για τυχόν απομείωση της αξίας τους.

2.5 Επενδύσεις σε ακίνητα
Στην κατηγορία αυτή η Εταιρία έχει εντάξει τα κτήρια και την αναλογία τους επί του οικοπέδου, τα οποία
εκμισθώνει με λειτουργική μίσθωση.
Οι επενδύσεις αυτές καταχωρούνται στην αξία κτήσεώς τους, προσαυξημένης με τα έξοδα που σχετίζονται
με τη συναλλαγή για την απόκτησή τους.
Μετά την αρχική καταχώρηση αποτιμώνται στην αξία κτήσεως, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και
τις τυχόν συσσωρευμένες ζημιές από την απομείωση της αξίας τους.
Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών των επενδύσεων σε ακίνητα καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, η ωφέλιμη ζωή τους έχει καθορισθεί ίση με αυτή των
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων.

2.6 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., η ανακτήσιμη αξία ενός πάγιου στοιχείου πρέπει να εκτιμάται όποτε υπάρχουν
ενδείξεις για απομείωση. Η ζημία απομείωσης καταχωρείται όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει την
ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η υψηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας και της
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών εισροών, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν
από τη συνεχιζόμενη χρησιμοποίηση του παγίου μέχρι την απόσυρσή του στη λήξη της ωφέλιμης ζωής του.
Η Εταιρία εξετάζει, σε περιοδική βάση (κάθε ημερομηνία συντάξεως οικονομικών καταστάσεων), τα πάγια
περιουσιακά της στοιχεία για πιθανή απομείωση της αξίας τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου η λογιστική
αξία είναι μεγαλύτερη της ανακτήσιμης, απομειώνεται ώστε να συμπίπτει με την ανακτήσιμη.
Ειδικά για τις περιπτώσεις των ακινήτων, η διαδικασία που κατά κανόνα ακολουθείται κατά την αποτίμηση
στην εύλογη αξία συνοψίζεται στα ακόλουθα στάδια:
 Ανάθεση της εντολής στον μηχανικό-εκτιμητή
 Μελέτη Υποθέσεως – Καθορισμός Πρόσθετων Στοιχείων
 Αυτοψία – Επιθεώρηση
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 Επεξεργασία Στοιχείων – Υπολογισμοί
 Σύνταξη Εκτιμήσεων
Ο εκάστοτε εκτιμητής, για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας του κάθε ακινήτου, επιλέγει εκ των ακόλουθων
τριών βασικών μεθόδων:
- Μέθοδος της αγοράς (ή συγκριτική μέθοδος), η οποία προσδιορίζει την εύλογη αξία του ακινήτου με
σύγκρισή του με άλλα όμοια ακίνητα για τα οποία υπάρχουν στοιχεία συναλλαγών (αγοραπωλησιών).
- Μέθοδος του εισοδήματος, η οποία κεφαλαιοποιεί μελλοντικές χρηματορροές που μπορεί να
εξασφαλίσει το ακίνητο με κατάλληλο επιτόκιο κεφαλαιοποίησης.
- Μέθοδος του κόστους η οποία αντικατοπτρίζει το ποσό το οποίο θα απαιτούνταν κατά την τρέχουσα
περίοδο για την υποκατάσταση του ακινήτου με ένα άλλο, ανάλογων προδιαγραφών, αφού ληφθεί
υπόψη η κατάλληλη προσαρμογή λόγω απαξιώσεως.

2.7 Άϋλα πάγια
Στα άϋλα πάγια περιλαμβάνονται μόνο τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρία.
Τα λογισμικά προγράμματα αποτιμώνται στις οικονομικές καταστάσεις στην αξία κτήσεως, μειωμένη με τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες απομειώσεις.
Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού καταχωρούνται ως
κεφαλαιουχικές δαπάνες και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού.
Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο. Η διάρκεια της ωφέλιμης ζωής έχει καθορισθεί σε 4
έτη.

2.8 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος επί των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόμενο
φόρο. Ο τρέχων φόρος περιλαμβάνει τον αναμενόμενο να πληρωθεί φόρο επί του φορολογητέου
εισοδήματος της χρήσεως, βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία
κλεισίματος του ισολογισμού.
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 ανακτήσεως
της απαίτησης.
Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων,
εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν κονδύλια που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση,
οπότε και ο φόρος τους καταχωρείται στην καθαρή θέση.
Μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται μόνο κατά το βαθμό που είναι πιθανόν ότι θα
υπάρχουν μελλοντικά φορολογητέα 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.
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (τρέχουσες και αναβαλλόμενες) συμψηφίζονται όταν υπάρχει
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα και οι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.

2.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα, οι καταθέσεις σε Τράπεζες και οι
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (διάρκειας μικρότερης του τριμήνου) άμεσης ρευστοποιήσεως.

2.10 Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους
Η συνταξιοδότηση του προσωπικού, μετά την αποχώρησή του από την εργασία, καλύπτεται από το ΙΚΑ. Η
Εταιρία και το προσωπικό συνεισφέρουν σε αυτό σε μηνιαία βάση. Η Εταιρία δεν έχει περαιτέρω
υποχρέωση να καταβάλει επιπλέον εισφορές σε περίπτωση που ο φορέας αυτός δεν έχει τα απαραίτητα
περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των παροχών που σχετίζονται με την υπηρεσία του προσωπικού στο
28

ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

τρέχον ή σε παρελθόντα έτη. Οι εισφορές που καταβάλει η Εταιρία αναγνωρίζονται στις αμοιβές
προσωπικού με βάση την αρχή των δεδουλευμένων.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης στην
περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την
προϋπηρεσία τους στην Εταιρία και την αιτία 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.
Η υποχρέωση της Εταιρία από το ανωτέρω πρόγραμμα καθορισμένων παροχών συνταξιοδότησης
υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών πληρωμών που θα απαιτηθούν για το
διακανονισμό της υποχρέωσης που απορρέει από τις υπηρεσίες της τρέχουσας και των προηγούμενων
περιόδων. Για τον προσδιορισμό της υποχρέωσης χρησιμοποιείται η αναλογιστική μέθοδος της
Προβλεπόμενης Πιστωτικής Μονάδας (projected unit credit) ενώ ως επιτόκιο προεξόφλησης
χρησιμοποιείται η απόδοση ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης με ημερομηνίες λήξης που
προσεγγίζουν περίπου τα χρονικά όρια της υποχρέωσης της Εταιρίας.
Ο τόκος επί της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών προσδιορίζεται από τον πολλαπλασιασμό της
υποχρέωσης με το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης,
όπως το επιτόκιο αυτό προσδιορίζεται στην αρχή της περιόδου και αφού ληφθούν υπόψη οι όποιες
μεταβολές στην υποχρέωση. Ο τόκος αυτός καθώς τα λοιπά έξοδα που σχετίζονται με το πρόγραμμα
καθορισμένων παροχών, εκτός από τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, καταχωρούνται στις αμοιβές
προσωπικού.
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, τα οποία προέρχονται από αυξήσεις ή μειώσεις της παρούσας αξίας της
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών εξαιτίας μεταβολών στις αναλογιστικές υποθέσεις, αναγνωρίζονται
απευθείας στην καθαρή θέση και δεν αναταξινομούνται ποτέ στα αποτελέσματα.

2.11 Προβλέψεις
Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις καταχωρούνται 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 υποχρεώσεως μπορεί να
πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ημερομηνίες συντάξεως 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 καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

2.12 Έσοδα
Η Εταιρία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και κυρίως υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων αμοιβαίων
κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων Θεσμικών πελατών. Τα έσοδά της αφορούν προμήθειες διάθεσης και
εξαγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και αμοιβές για τις υπηρεσίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων
και χαρτοφυλακίων Θεσμικών πελατών.
Οι υπηρεσίες διάθεσης και εξαγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων παρέχονται την ίδια χρονική στιγμή που δίνεται
η εντολή από τον πελάτη για τη διενέργεια της συναλλαγής και είναι η στιγμή κατά την οποία αναγνωρίζεται
το έσοδο.
Οι αμοιβές διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων καθορίζονται από τη Διοίκηση της Εταιρίας ενώ στους
κανονισμούς των αμοιβαίων κεφαλαίων αναγράφεται η μέγιστη αμοιβή διαχείρισης. Οι αμοιβές
διαχείρισης των χαρτοφυλακίων Θεσμικών πελατών καθορίζονται ανά πελάτη στη Σύμβαση Διαχείρισης.
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Οι υπηρεσίες διαχείρισης παρέχονται με την πάροδο του χρόνου και το έσοδο αναγνωρίζεται καθώς
παρέχεται η υπηρεσία.
Τα έσοδα καταχωρούνται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην Εταιρία και
το ύψος τους μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα.
Η καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως εξής :
α) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας.
β) Έσοδα από τόκους
Οι τόκοι έσοδα λογίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου.

2.13 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων
Η Εταιρία αναγνωρίζει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ως στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων εφόσον
καθίσταται αντισυµβαλλόµενο µέρος που αποκτά δικαιώµατα ή αναλαµβάνει υποχρεώσεις βάσει των
συµβατικών όρων του χρηµατοοικονοµικού µέσου. Κατά την αρχική αναγνώριση τα χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Στην περίπτωση των
χρηµατοοικονοµικών µέσων που δεν 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 τις
προµήθειες που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση ή τη δηµιουργία τους.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρίας αφορούν τα αξιόγραφα του
επενδυτικού χαρτοφυλακίου, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις απαιτήσεις από πελάτες και ορισμένα
στοιχεία των λοιπών απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων.
Τα αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν το χαρτοφυλάκιο μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων,
των οποίων οι συμβατικές ροές δεν ικανοποιούν τον ορισμό κεφαλαίου και τόκου και ως εκ τούτου
ταξινομούνται στο χαρτοφυλάκιο που αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων. Οι
μεταβολές από την εκτίµηση της εύλογης αξίας των εν λόγω χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
αναγνωρίζονται στη γραμμή «Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων.
Oι λοιπές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις της Εταιρίας που αφορούν τις τραπεζικές καταθέσεις, τις απαιτήσεις
από πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις ταξινομούνται στο χαρτοφυλάκιο των χρηματοοικονομικών μέσων που
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος καθώς:
εντάσσονται σε επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση προκειµένου να
εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές τους ροές και
οι συµβατικοί όροι που τα διέπουν προβλέπουν αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί
του ανεξόφλητου κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες
(Solely Payments of Principal and Interest- SPPI).
Η κατηγορία αυτή αποτιµάται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και εξετάζεται
σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων για την ύπαρξη αναµενόµενων ζηµιών αποµείωσης.
Για τα ταμειακά διαθέσιμα που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα η Εταιρία, σε κάθε ημερομηνία σύνταξης
οικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζει πρόβλεψη για τις αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου . Η εν
λόγω πρόβλεψη βασίζεται στις αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου που σχετίζονται µε την πιθανότητα
αθετήσεως εντός των επόµενων δώδεκα µηνών, εκτός εάν έχει υπάρξει σηµαντική αύξηση του πιστωτικού
κινδύνου από την αρχική αναγνώριση περίπτωση στην οποία οι αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου
αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια της ζωής του µέσου.
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Οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων χαρακτηρίζονται ως αποµειωµένες όταν η εξωτερική διαβάθµισή
του αντισυµβαλλοµένου αντιστοιχεί σε αθέτηση υποχρεώσεων (D). Για σκοπούς υπολογισµού της
αναµενόµενης ζηµίας πιστωτικού κινδύνου, οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων ταξινοµούνται σε στάδια
(stages) ως εξής:
• Στάδιο 1 (Stage 1): Το στάδιο 1 περιλαµβάνει τα µη αποµειωµένα µέσα που δεν έχουν σηµαντική αύξηση
πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε την ηµεροµηνία αρχικής αναγνώρισης. Το στάδιο 1 επίσης περιλαµβάνει
τα µέσα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος έχει βελτιωθεί και το µέσο έχει αναταξινοµηθεί από τα στάδια 2
ή 3. Στο στάδιο αυτό, οι αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται µε βάση την πιθανότητα
αθετήσεως εντός των επόµενων δώδεκα µηνών.
• Στάδιο 2 (Stage 2): To στάδιο 2 περιλαµβάνει τα µη αποµειωµένα µέσα για τα οποία έχει υπάρξει σηµαντική
αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση. Το στάδιο 2 περιλαµβάνει επίσης τα µέσα
για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος έχει βελτιωθεί και το µέσο έχει αναταξινοµηθεί από το στάδιο 3. Στο
στάδιο αυτό, οι αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια ζωής του
µέσου.
• Στάδιο 3 (Stage 3): Το στάδιο 3 περιλαµβάνει τα αποµειωµένα µέσα. Στο στάδιο αυτό, οι αναµενόµενες
ζηµίες πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια ζωής του µέσου.
Η αξιολόγηση της κατατάξεως σε στάδια για σκοπούς υπολογισµού των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού
κινδύνου βασίζεται στην κλίµακα πιστοληπτικής διαβαθµίσεως των οίκων αξιολογήσεως. Η αναµενόµενη ζηµία
λόγω πιστωτικού κινδύνου είναι ίση µε την παρούσα αξία της διαφοράς ανάµεσα:
α.

στις συµβατικές ροές και

β.

στις ροές που η Εταιρία εκτιµά ότι θα λάβει.

Για τον υπολογισµό της αναµενόµενης πιστωτικής ζηµίας, χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες µεταβλητές:
• Πιθανότητα Αθετήσεως(PD): οι πιθανότητες αθετήσεως εντός των επόµενων δώδεκα µηνών
χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της αναµενόµενης πιστωτικής ζηµίας για 12 µήνες, ενώ οι
πιθανότητες αθετήσεως καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του µέσου χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό
των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου για τη συνολική διάρκεια της ζωής του.
• Άνοιγµα σε Αθέτηση (EAD): Η Εταιρία εκτιµά το µελλοντικό αναπόσβεστο κόστος για να υπολογίσει το EAD.
Συγκεκριµένα, για κάθε χρονική περίοδο, το EAD αντιστοιχεί στη µέγιστη ζηµία που θα προκύψει από
ενδεχόµενη αθέτηση υποχρεώσεων εκ µέρους του εκδότη/αντισυµβαλλοµένου.
• Εκτιµώµενη Αναµενόµενη Ζηµία κατά τη στιγµή της αθετήσεως (LGD ) είναι το ποσοστό της συνολικής
εκθέσεως το οποίο η Εταιρία εκτιµά ότι δεν είναι πιθανό να ανακτήσει κατά τη στιγµή της αθετήσεως.
Οι απαιτήσεις κατά πελατών και οι λοιπές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις της Εταιρίας απαιτήσεις, είναι
συνήθως άµεσα απαιτητές και ως εκ τούτου δεν ενσωµατώνεται σε αυτές αµοιβή για το πέρασµα του χρόνου
(time value). Ο υπολογισµός της αναµενόµενης ζηµίας πιστωτικού κινδύνου για τις απαιτήσεις αυτές
πραγµατοποιείται για όλη τη διάρκεια της ζωής τους (χωρίς να γίνεται κατάταξη σε στάδια) βάσει της
απλοποιηµένης προσέγγισης που προβλέπει το ΔΠΧΠ 9.
Στον Ισολογισµό τα ποσά των συσσωρευµένων αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού κινδύνου για τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος παρουσιάζονται
αφαιρετικά της λογιστικής αξίας των µέσων προ αποµείωσης. Το ποσό των αναµενόµενων ζηµιών πιστωτικού
κινδύνου της χρήσεως αναγνωρίζεται

στα αποτελέσµατα, στο λογαριασµό «Ζημίες απομειώσεως και

προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου».
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας αποτιμώνται στο αναποσβεστο κόστος και εκτοκίζονται με
τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Η Εταιρία προβαίνει στη διακοπή αναγνώρισης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού όταν:
• έχουν λήξει οι ταµειακές ροές των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων,
• µεταβιβάζει το συµβατικό δικαίωµα είσπραξης των ταµειακών ροών από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και
ταυτόχρονα µεταβιβάζει τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από αυτά,
• δάνεια ή επενδύσεις σε αξιόγραφα καθίστανται ανεπίδεκτα εισπράξεως, οπότε και τα διαγράφει.
• οι συµβατικοί όροι των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µεταβάλλονται ουσιωδώς.
Η Εταιρία διακόπτει την αναγνώριση µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (ή µέρους αυτής) όταν αυτή
συµβατικά εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

Oι λογιστικές αρχές που εφαρμόζονταν πριν την υιοθέτηση του IFRS 9 και αφορούν τη συγκριτική περίοδο
περιγράφονται στην σημειώση 2.9 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.

2.14 Ορισμός Συνδεδεμένων Μερών
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρία θεωρούνται:
α) η μητρική της εταιρία Alpha Bank και νομικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν για την Εταιρία ή τη μητρική
της Alpha Bank:
i) θυγατρικές εταιρίες,
ii) κοινοπραξίες,
iii) συγγενείς εταιρίες
iv) τυχόν πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, εν προκειμένω το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού
Alpha Τραπέζης Πίστεως.
β) Συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρία αποτελούν και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και
οι θυγατρικές του εταιρίες διότι στα πλαίσια του Ν.3864/2010 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
απέκτησε συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και σε σημαντικές Επιτροπές της Alpha Bank και κατά
συνέπεια θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή σε αυτή.
γ) φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα βασικά διοικητικά στελέχη και στενά συγγενικά πρόσωπα αυτών.
Τα βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Alpha Bank, ενώ ως στενά συγγενικά
τους 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 ανώτερο του 20%.

2.15 Μισθώσεις
Η Εταιρία συνάπτει συμβάσεις επί παγίων είτε ως μισθωτής είτε ως εκμισθωτής. Όταν οι κίνδυνοι και τα
οφέλη των παγίων που εκμισθώνονται μεταφέρονται στον μισθωτή, τότε οι αντίστοιχες συμβάσεις
χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις μίσθωσης χαρακτηρίζονται
ως λειτουργικές μισθώσεις. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις συμβάσεις μίσθωσης, ο
λογιστικός χειρισμός τους έχει ως εξής:
α) Όταν η Εταιρία είναι μισθωτής
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i. Χρηματοδοτικές μισθώσεις: Στις 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
λοιπές υποχρεώσεις. 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 μισθώσεως, ή, όπου αυτό δεν αναφέρεται, με βάση το επιτόκιο δανεισμού που θα επιβαρυνόταν
η Εταιρία για αντίστοιχη χρηματοδότησή της για τον ίδιο σκοπό. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα πάγια
αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους, εκτός αν η διάρκεια της μισθώσεως 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 με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων ως έξοδα εκ
τόκων, με βάση την τοκοχρεολυτική μέθοδο.
ii. Λειτουργικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η Εταιρία, που λειτουργεί ως
μισθωτής, δεν καταχωρεί το μισθωμένο πάγιο ως στοιχείο Ενεργητικού, αναγνωρίζει δε ως έξοδα στην
κατηγορία γενικά διοικητικά έξοδα τα ποσά των μισθωμάτων που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου
παγίου, με τη μέθοδο των δεδουλευμένων.
β) Όταν η Εταιρία είναι εκμισθωτής
i. Χρηματοδοτικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες η
Εταιρία λειτουργεί ως εκμισθωτής, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων που προβλέπει η σύμβαση
μισθώσεως καταχωρείται στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. Η διαφορά, μεταξύ της
παρούσας αξίας (καθαρή επένδυση) των μισθωμάτων και του συνολικού ποσού των μισθωμάτων,
αναγνωρίζεται ως μη δεδουλευμένος τόκος και εμφανίζεται αφαιρετικά των απαιτήσεων. Οι εισπράξεις των
μισθωμάτων μειώνουν τη συνολική απαίτηση από μισθώματα, ενώ το χρηματοοικονομικό έσοδο
αναγνωρίζεται με τη μέθοδο των δεδουλευμένων. Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
εξετάζονται για απομείωση της αξίας τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για τις απαιτήσεις κατά
πελατών.
ii. Λειτουργικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η Εταιρία που λειτουργεί ως
εκμισθωτής παρακολουθεί το μισθωμένο πάγιο ως στοιχείο Ενεργητικού, διενεργώντας αποσβέσεις με
βάση την ωφέλιμη ζωή του. Τα ποσά των μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου
αναγνωρίζονται ως έσοδα, στην κατηγορία λοιπά έσοδα, με τη μέθοδο των δεδουλευμένων.

2.16 Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας
Η Εταιρία δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και ως εκ τούτου δεν έχει υποχρέωση γνωστοποίησης
κατά τομέα δραστηριότητος.

2.17 Συγκριτικά στοιχεία
Η Εταιρία για την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018
χρησιμοποίησε συγκριτικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2017. Όπου κρίνεται
απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία της προηγουμένης χρήσεως, αναπροσαρμόζονται για να καλύψουν
αλλαγές στην παρουσίαση της τρεχούσης χρήσεως.
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2.18 Εκτιμήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σημαντικές πηγές αβεβαιότητας
Η εταιρία, στα πλαίσια εφαρµογής των λογιστικών της αρχών και της σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Π, διενεργεί εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν το ύψος των
αναγνωρισθέντων εσόδων, εξόδων και στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η διενέργεια εκτιµήσεων
και παραδοχών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της αναγνώρισης λογιστικών μεγεθών που κυρίως
σχετίζονται µε τα κάτωθι:
- Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
- Ζηµιές αποµείωσης χρηματοοικονομικών µέσων
- Αποµείωση µη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
- Φόρος εισοδήματος
- Υποχρεώσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών
- Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις
Η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2018, βασίστηκε στην αρχή της
συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι κυριότεροι παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητες σε ότι αφορά την εφαρμογή της εν λόγω αρχής
σχετίζονται κυρίως με το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς και με τα επίπεδα
ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου και του τραπεζικού συστήματος.
Αναφορικά µε το πρόγραµµα οικονομικής στήριξης της Ελλάδας σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση του
Eurogroup της 21.6.2018 επιβεβαιώθηκε η ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολογήσεως του
προγράμματος και συμφωνήθηκαν τα µεσοπρόθεσμα µέτρα και οι σχετικές προϋποθέσεις συνέχισης των
μεταρρυθμίσεων, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του ελληνικού δημοσίου χρέους. Σε συνέχεια των
εθνικών διαδικασιών, ολοκληρώθηκε την 1η Αυγούστου από το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM η
εκταμίευση της τελευταίας δόσεως του προγράµµατος συνολικού ποσού € 15 δισ. το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί τόσο για την εξυπηρέτηση του χρέους (€ 5,5 δισ.) όσο και για το σχηµατισµό ταµειακού
αποθέματος ασφαλείας(€ 9,5 δισ.) το συνολικό ύψος του οποίου διαµορφώνεται σε € 24,1 δισ. και το
οποίο υπολογίζεται ότι θα µπορεί να καλύπτει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της Ελληνικής Δηµοκρατίας για
διάστηµα περίπου 22 µηνών από τον Αύγουστο του 2018 µειώνοντας σηµαντικά τους ενδεχόµενους
χρηµατοδοτικούς κινδύνους µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Πέραν των ανωτέρω σηµειώνεται
ότι η Ελληνική Δηµοκρατία προβαίνει σε ενέργειες προκειµένου να ανακτήσει σταδιακά την πρόσβασή της
στις χρηµαταγορές για την κάλυψη των δανειακών της αναγκών.
Η Εταιρία λαμβάνοντας υπόψη:
- την ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής στήριξης τον Αύγουστο
- ότι οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία
έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της
Εταιρίας
- ότι η κεφαλαιακή της επάρκεια διαμορφώνεται σε επίπεδα μεγαλύτερα των οριζομένων από τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 575/2013, το ν.4261/2014 καθώς και τον εκτελεστικό κανονισμό 680/28.6.2014 της
Επιτροπής Καφαλαιαγοράς.
- 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 καταστάσεων.
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3. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
16.601.270,60
17.199.821,30
250.197,92
346.441,07
1.356.205,97
1.737.894,86
840.792,30
154.437,18
19.048.466,79
19.438.594,41

Αμοιβές διαχειρίσεως Αμοιβαίων κεφαλαίων
Προμήθειες εξαγοράς Αμοιβαίων κεφαλαίων
Προμήθειες διάθεσης Αμοιβαίων κεφαλαίων
Αμοιβές διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου πελατών
Σύνολο

4. Ανάλυση λειτουργικών εξόδων
Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων της Εταιρίας αναλύεται ως εξής:

Αμοιβές διαμεσολάβησης πώλησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημ. 5)
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων (Σημ. 6)
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Τηλεπικοινωνίες - ταχυδρομικά
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Ασφάλιστρα
Επισκευές και συντηρήσεις
Λοιποί φόροι – τέλη
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Συνδρομές - Εισφορές
Διάφορα έξοδα
Σύνολο εξόδων

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
11.084.989,73
11.962.415,05
2.771.285,57
2.404.973,65
110.368,83
130.627,69
146.636,77
107.903,18
53.683,66
39.619,35
105.072,06
104.080,38
35.120,70
34.532,39
173.727,06
81.038,76
287.716,77
267.114,53
27.117,50
23.807,81
29.385,96
28.132,52
622.194,06
619.149,12
44.486,16
47.886,76
15.491.784,83
15.851.281,19

Τα ανωτέρω συνολικά λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας επιμερίσθηκαν στις βασικές λειτουργίες της ως ακολούθως:
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
- Κόστος παροχής υπηρεσιών
11.084.989,73
11.962.415,05
- Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
4.406.795,10
3.888.866,14
15.491.784,83
15.851.281,19
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5. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Η Εταιρία απασχολούσε 42 εργαζόμενους την 31η Δεκεμβρίου 2018 (41 την 31η Δεκεμβρίου 2017). Οι
παροχές προς το προσωπικό της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
1.824.356,85
1.797.802,89
454.718,05
448.045,08
279.286,62
57.243,32
57.110,06
155.680,73
102.015,62
2.771.285,57
2.404.973,65

Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Κόστος εθελουσίας εξόδου προσωπικού
Παρεπόμενες παροχες προσωπικού
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους (Σημ. 20)
Σύνολο

Εντός της χρήσης 2018 οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού επιβαρύνθηκαν με ποσό Ευρώ 429.286,62 λόγω
της συμμετοχής της Εταιρίας στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ομίλου.

6. Αποσβέσεις ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων

η

Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων (Σημ. 12)
Αποσβέσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων (Σημ. 13)
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων (Σημ. 14)
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα τρίτων (Σημ. 13)
Σύνολο αποσβέσεων

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
10.321,65
17.679,92
15.854,57
28.755,16
69.208,12
84.192,61
14.984,49
110.368,83
130.627,69

Το σύνολο των αποσβέσεων βάρυναν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας.

7. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
106.459,08
105.719,04
251,84
106.459,08
105.970,88

Εκμίσθωση ακινήτων σε τρίτους
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

Η Εταιρία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα τα οποία εκμισθώνει στην ALPHA FINANCE ΑΧΕΠΕΥ. Όλα τα
ακίνητα που εκμισθώνονται είναι εντός της Ελληνικής επικράτειας.
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8. Ζημίες/Αναστροφή απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου
Για τις προθεσμιακές καταθέσεις της 31.12.2017 η αναμενομένη πιστωτική ζημία κατά τη μετάβαση στο
ΔΠΧΠ 9 ποσού €359.229,00, αναγνωρίστηκε στην καθαρή θέση της εταιρίας την 1.1.2018. Οι
προαναφερθείσες προθεσμιακές καταθέσεις κατατάχθηκαν στο στάδιο 1 για σκοπούς υπολογισµού της
αναµενόµενης ζηµίας πιστωτικού κινδύνου. Μετά και την αναγνώριση της αναβαλλομένης φορολογικής
απαίτησης ποσού €104.176,41 η επίπτωση στην καθαρή θέση της εταιρίας ανήλθε σε €255.052,59. Με την
λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων το ως άνω ποσό της απομείωσης αντιλογίσθηκε μέσω των
αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018. Την 31.12.20128 δεν υπήρχαν προθεσμιακές
καταθέσεις που να υπόκειτο σε έλεγχο αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς.

9. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Το σύνολο των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής:

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Κέρδη από πώληση χρεογράφων
Τόκοι καταθέσεων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Zημίες από πώληση χρεογράφων (Σημ. 15)
Έξοδα και προμήθειες τραπεζών
Ζημίες αξιογράφων αποτιμώμενων στην έυλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων (Σημ. 15)
Ζημίες απομειώσεων διαθεσιμών προς πώληση αξιογράφων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα

196.233,17
196.233,17

33,49
211.123,06
211.156,55

(276.250,29)
(5.781,21)
(357.313,28)

(3.196,85)
-

(639.344,78)
(443.111,61)

(83.740,00)
(86.936,85)
124.219,70

10. Φόρος εισοδήματος
Με το άρθρο 23 του νόμου 4579/2018 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 58 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική
δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, από 29% που ισχύει σήμερα, σε
25% για τα εισοδήματα που αποκτώνται το φορολογικό έτος 2022 και επόμενα. Ο συντελεστής μειώνεται
κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής γενομένης από τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019,
για τα οποία ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 28%.
Η συνολική επιβάρυνση για φόρους εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως αναλύεται ως
ακολούθως:
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η

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
1.148.264,31
1.056.746,34
118.230,89
45.318,21
1.266.495,20
1.102.064,55

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο)/έξοδο
Σύνολο φόρου εισοδήματος

Ο αναβαλλόμενος φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων προκύπτει από τις ακόλουθες προσωρινές
διαφορές:
η

Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αντιλογισμός αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας προθεσμιακών καταθέσεων
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

Από 1 Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
13.774,65
(661,10)
69.679,99
45.979,31
104.176,41
(69.400,16)
118.230,89
45.318,21

Ο φόρος, επί των κερδών της Εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τον εκάστοτε συντελεστή φόρου, επί των κερδών της. Η διαφορά προκύπτει ως εξής:

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος χρεωστικός/(πιστωτικός)
Αύξηση/(μείωση) προερχόμενη από:
Εισόδημα μη υπαγόμενο στο φόρο
Έξοδα μη εκπεστέα
Διαφορά φορολογικών συντελεστών υπολογισμού
αναβαλλόμενης φορολογίας
Λοιπές φορολογικές προσαρμογές
Διαφορά φόρου προηγούμενης χρήσης
Συνολικός φόρος εισοδήματος χρεωστικός/(πιστωτικός)

Από 1η Ιανουαρίου έως
%
31.12.2018
%
31.12.2017
3.579.258,43
3.817.503,80
29 1.037.984,94
29 1.107.076,10
5,9

209.645,49

1,0

(9,71)
39.114,38

1,2
43.605,86
- (1,16) (44.116,22)
(0,69) (24.741,10)
35,4% 1.266.495,20 28,9% 1.102.064,55

Η επανεκτίμηση του αναβαλλόμενου φόρου ως αποτέλεσμα της μείωσης των φορολογικών συντελεστών
από το 2019 και έπειτα, είχε ως αποτέλεσμα την επίπτωση ποσού Ευρώ 43.605,86 για την Εταιρία.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί όλων των προσωρινών διαφορών μεταξύ
λογιστικής και φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή της
Εταιρίας ο οποίος θα ισχύει για τις χρήσεις στις οποίες η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα ανακτηθεί
ή η φορολογική υποχρέωση θα διακανονιστεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και της 31ης
Δεκεμβρίου 2017, αναλύονται ως ακολούθως:
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Υπόλοιπο
1.1.2018
167.018,33
213.699,03
104.176,41
0,00
484.893,77

Αναγνώριση στην
Κατάσταση
Καθαρή
αποτελεσμάτων
θέση
(13.774,65) (19.848,70)
(69.679,99)
(104.176,41)
69.400,16
(118.230,89) (19.848,70)

Υπόλοιπο
1.1.2017
153.195,35
259.678,34
412.873,69

Αναγνώριση στην
Κατάσταση
Καθαρή
αποτελεσμάτων θέση
661,10 13.161,88
(45.979,31)
(45.318,21) 13.161,88

Υπόλοιπο
31.12.2018
133.394,98
144.019,04
0,00
69.400,16
346.814,18

Υπόλοιπο
31.12.2017
167.018,33
213.699,03
380.717,36

H πρόβλεψη απομείωσης πιστωτικού κινδύνου (ECL) αναγνωρίστηκε απευθείας στην Καθαρή Θέση της
Εταιρίας την 1.1.2018 στα πλαίσια της μετάβασης του ΔΠΧΠ 9 (σημ. 29).
Οι υποχρεώσεις για φόρο εισοδήματος, μετά το συμψηφισμό της σχετικής προκαταβολής, διαμορφώθηκαν
την 31η Δεκεμβρίου 2018 σε υποχρέωση € 114.908,71 ενώ η αντίστοιχη υποχρέωση την 31η Δεκεμβρίου
2017 ήταν € 312.840,14 . Ο φόρος εισοδήματος αποδίδεται εντός των προθεσμιών, που ορίζουν οι σχετικές
φορολογικές διατάξεις.
Με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, από τη χρήση 2011, οι νόµιµοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που
διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου
πιστοποιητικού ως προς την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείµενα. Το εν λόγω
πιστοποιητικό υποβάλλεται αφενός µεν στην ελεγχόµενη εταιρία μέχρι την υποβολή της δήλωσης φόρου
εισοδήµατος και το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου του δέκατου μήνα από τη 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. Με το άρθρο 56 του
Ν. 4410/03.08.2016 για τις χρήσεις από 01.01.2016, η έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού καθίσταται
προαιρετική.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2017 ο φορολογικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και η Εταιρία έχει λάβει
φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη, ενώ για την χρήση 2018 είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος για το
φορολογικό πιστοποιητικό και τυχόν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που ενδεχομένως να
προκύψουν εκτιμάται πως δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Με το άρθρο 48 του Ν.4172/23.7.2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», τα μερίσματα που καταβάλλονται
τόσο από ημεδαπές όσο και από αλλοδαπές εταιρίες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο απαλλάσσονται τόσο
από το φόρο εισοδήματος, όσο και από την παρακράτηση, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής της μητρικής
στο μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών ανέρχεται σε 10%, διακρατείται τουλάχιστον για 2 έτη, και το νομικό
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πρόσωπο που προβαίνει σε διανομή μερίσματος δεν έχει την έδρα του σε μη συνεργάσιμα κράτη. Τα
ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2014.

11. Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή
Βασικά
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των κερδών της χρήσεως με τον σταθμισμένο μέσο
αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσεως, εξαιρουμένων των τυχόν ιδίων κοινών μετοχών
που αγοράζονται από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).

Προσαρμοσμένα
Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου όρου
των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσεως για δυνητικώς
εκδοθησόμενες κοινές μετοχές. Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα
βασικά και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή να είναι ίδια.

Καθαρά κέρδη/(ζημίες)μετά το φόρο εισοδήματος
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά και προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή σε ευρώ

31.12.2018
2.312.763,23
950.000
950.000
2,43

31.12.2017
2.715.439,25
950.000
950.000
2,86

12. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της χρήσεως αναλύεται ως εξής:

2018
Κόστος κτήσεως
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
Προσθήκες
Διαγραφές
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου

2017

2.235.768,30
(148.107,58)

2.272.354,04
8.641,96
(45.227,70)

2.087.660,72

2.235.768,30

(2.206.872,04)
(10.321,65)
148.105,73

(2.234.419,14)
(17.679,92)
45.227,02

(2.069.087,96)

(2.206.872,04)

18.572,76

28.896,26

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
η

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις διαγραφέντων
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου
η

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου
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13. Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια
Η κίνηση των ενσωμάτων παγίων κατά τη διάρκεια της χρήσεως αναλύεται ως εξής:
Λοιπός εξοπλισμός
2018
2017
Κόστος κτήσεως
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
Προσθήκες
Εκποιήσεις
η
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου

455.218,97
58.315,30
(141.413,82)

454.008,22
42.874,30
(41.663,55)

372.120,45

455.218,97

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις εκποιηθέντων

(373.946,98)
(15.854,57)
121.409,95

(386.855,04)
(28.755,16)
41.663,22

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου

(268.391,60)

(373.946,98)

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
η

Ακίνητα σε Τρίτους
2018
Κόστος κτήσεως
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου

2017

149.844,94
-

149.844,94

149.844,94

149.844,94

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα
Αποσβέσεις χρήσεως
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου

(24.690,42)
(14.984,49)

(24.690,42)
-

(39.674,91)

(24.690,42)

Αναπόσβεστη αξία την 31η Δεκεμβρίου

213.898,88

206.426,51

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
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14. Επενδύσεις σε ακίνητα
Η κίνηση των Επενδύσεων σε ακίνητα κατά τη διάρκεια της χρήσεως αναλύεται ως εξής:

Οικόπεδα και κτήρια
2018
2017
Κόστος κτήσεως
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
Προσθήκες
Μεταφορά σε Ακίνητα Τρίτων

5.106.610,72
-

5.256.455,66
(149.844,94)

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου

5.106.610,72

5.106.610,72

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
Αποσβέσεις χρήσεως
Μεταφορά σε Ακίνητα Τρίτων

(1.823.097,06)
(69.208,12)
-

(1.763.594,87)
(84.192,61)
24.690,42

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου

(1.892.305,18)

(1.823.097,06)

3.214.305,54

3.283.513,66

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

η

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε € 3.300.000.
και η αποτίμηση κατατάσσεται στο τρίτο επίπεδο ιεραρχίας της εύλογης αξίας. Ως τεχνική αποτίμησης
χρησιμοποιήθηκε η συγκριτική μέθοδος.
Η λογιστική αξία των οικοπέδων και κτηρίων ιδιοκτησίας της Εταιρίας την 31 η Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν
σε € 3.214.305,54.
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15.

Αξιόγραφα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου
Αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Συσσωρευμένη
διαφορά αποτίμησης

Αξία

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ALPHA)

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES
METOXIKO
ALPHA MELLON MIKTO ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS MEΤOXIKO
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡ/ΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΜΙΚΤΟ
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ
Σύνολο αξιογράφων αποτιμώμενα στην ευλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων

κτήσεως
Μερίδια
219.285,21 1.861.300,00

31.12.2017
463.232,84

200.000,00 2.000.000,00
9.484,917 101.000,00

(1.183.120,00)
128,47

101,685
1.000,00
66.212,78 1.079.281,62

296,20
-

100,00
100,00

2,82
15,46

5.042.781,62

(719.444,21)

9,96
10,11

Διαφορά
Αποτίμηση
αποτίμησης
31.12.2018
χρήσης 2018
(248.932,57) 2.075.600,27
(68.840,00)
(705,96)

748.040,00
100.422,51

(155,96)
1.140,24
(38.674,90) 1.040.606,72
(1,29)
(2,60)

101,53
112,86

(357.313,28) 3.966.024,13

Διαθέσιμα προς πώληση αξιόγραφα 31.12.2017

Αξία

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ALPHA)

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
ALPHA SELECT NOTIO-ANATOΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
METOXIKO
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS
COMMODITIES METOXIKO
ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ METOXIKO
ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΣΥΝΘΕΤΟ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA ENERGY METOXIKO
EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡ/ΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ
ALPHA -ETF FTSE Athex Large Cap MΕΤΟΧΙΚΟ

Απομείωση στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων

Αποτέλεσμα
Αποτίμηση
απευθείας σε
2017 Καθαρή Θέση
31.12.2017
1.152.146,41 2.324.532,84
-

Μερίδια
219.285,21

1.861.300,00

Έως 2016
(688.913,57)

307.998,97

3.987.920,86

(1.740.421,58)

-

200.000,00
200.000,00

2.000.000,00
2.000.000,00

(1.167.060,00)
(1.265.880,00)

(16.060,00)
(67.680,00)

-

816.880,00
666.440,00

105,29

1.000,00

(119,89)

-

248,36

1.128,47

101,69
50.536,68

1.000,00
505.366,77

(193,02)
(45.725,59)

-

489,22
51.577,74

1.296,20
511.218,92

9,96
10,11
14.721,00

100,00
100,00
3.002.000,00

(2,84)
(3,11)
(2.747.326,70)

-

5,66
18,57
54.467,70

102,82

13.358.787,63

(7.655.646,30)

(83.740,00)

Διαθέσιμα προς πώληση αξιόγραφα την 31.12.2017

κτήσεως
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514.450,68 2.761.949,96

115,46
309.141,00

1.773.404,34 7.392.805,67

ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Εντός της χρήσης 2018 τοποθετήθηκαν έναντι €100.000,00 μερίδια στο Α/Κ ALPHA BANCASSURANCE EE100
ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, το οποίο εν συνεχεία μετανομάστηκε σε «ALPHA MELLON MIKTO
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ».
Επίσης πωλήθηκαν έναντι €2,593.442,16 και €299.775,81 τα Α/Κ ALPHA SELECT NOTIO-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ και ALPHA-ETF Athex Large Cap MΕΤΟΧΙΚΟ αξίας κτήσεως €3.987.920,86 και
€3.002.000,00, αντίστοιχα. Η συνολική ζημία από την διάθεση των ως άνω Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανήλθε
σε Ευρώ 4.096.702,89 εκ της οποίας ποσό €177.872,99 επιβάρυνε την κλειόμενη χρήση.
Σημειώνεται επιπλέον ότι την 14/12/2018, μετά από σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα Α/Κ
“ALPHA ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ” και “ALPHA ENERGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ” αποροφήθηκαν από το Α/Κ “ALPHA GLOBAL
BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ classic”. Οι ζημίες που επιβάρυναν τα αποτελεσματα της χρήσης που έληξε την 31
Δεκεμβρίου 2018 ως αποτέλεσμα της απορρόφησης ανήλθαν σε €98.377,30.

16. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
Εγγύηση στη διαχείριση ακινήτου Μέρλιν 5
Λοιπές εγγυήσεις
Σύνολο

31.12.2018
250.000,00
10.936,17
1.358,02
262.294,19

31.12.2017
250.000,00
10.936,17
1.033,02
261.969,19

Τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 άρθρο 74 παραγ.4, σε περίπτωση διακοπής της
λειτουργίας της Εταιρίας, επιστρέφονται σ’ αυτήν από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, μειωμένα με τις
αποζημιώσεις που κατέβαλε ή πιθανολογείται ότι θα καταβάλει.

17. Απαιτήσεις από πελάτες - Λοιπές απαιτήσεις

31.12.2018
Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις από πελάτες - συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες - λοιποί τρίτοι
Λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις κατά Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Ελληνικό Δημόσιο προκαταβεβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι
Λοιπές απαιτήσεις
Έξοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο
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31.12.2017

404,82
99.690,69
100.095,51

2.173,86
92.240,96
94.414,82

1.401.448,03
249.372,77
63.844,93
13.827,40
67.011,38
1.795.504,51
1.895.600,02

1.544.905,08
288.964,94
66.075,19
17.495,11
66.440,61
1.983.880,93
2.078.295,75
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18. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής:

31.12.2018
585,80
32.504.525,99
32.505.111,79

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων

31.12.2017
256,82
531.455,68
31.300.000,00
31.831.712,50

Όλα τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας είναι σε ευρώ.

19. Καθαρή Θέση


Μετοχικό κεφάλαιο:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 25.840.000,00 διαιρούμενο σε 950.000 κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 27,20 εκάστη.


Αποθεματικά:

Την 31η Δεκεμβρίου 2018 τα αποθεματικά της Εταιρίας αναλύονται ως κάτωθι:

Τακτικό αποθεματικό
Αποθεματικό αποτίμησης διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων

31.12.2018
4.030.000,00
4.030.000,00

31.12.2017
3.870.000,00
1.773.404,34
5.643.404,34

Η κίνηση του τακτικού αποθεματικού στις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017,
αντίστοιχα, έχει ως εξής:

i. Τακτικό αποθεματικό
2018

2017

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης

3.870.000,00
160.000,00

3.720.000,00
150.000,00

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου

4.030.000,00

3.870.000,00

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
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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.
Το αποθεματικό αποτίμησης διαθεσίμων προς πώλησης αξιογράφων σχηματισμένου κατά την 31/12/2017
μεταφέρθηκε στα αποτελέσματα εις νέον λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 (σημ.29).


Αποτελέσματα εις νέο:
31.12.2018
164.679,44
278.717,00
(111.021,36)
332.375,08
4.801.658,37
5.134.033,45

Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο
Αποθεματικά από αναλογιστική αποτίμηση
Υπόλοιπο εις νέον
Σύνολο



31.12.2017
164.679,44
278.717,00
(139.198,72)
304.197,72
6.137.043,39
6.441.241,11

Διανομή μερισμάτων:

Με βάση την Eλληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή μερίσματος.
Συγκεκριμένα, διανέμεται σαν μέρισμα το 35% των μετά φόρων κερδών, μετά την κράτηση του κατά νόμου
τακτικού αποθεματικού. Ωστόσο, είναι δυνατή η παρέκκλιση από τα ως άνω ισχύοντα κατόπιν ειδικής
εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία.
Η Γενική Συνέλευση της 11/06/2018 αποφάσισε την διανομή μερίσματος ποσού € 5.006.500,00 .

20. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζομένους
Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση
απολύσεως ή συνταξιοδοτήσεως. Το ποσό της αποζημιώσεως εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας και τις
αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απολύσεως 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 αναγνωρίζουν την υποχρέωση στο προσωπικό για αποζημίωση λόγω
συνταξιοδοτήσεως. Η κίνηση της υποχρεώσεως αυτής για τις χρήσεις 2018 και 2017 αναλύεται ως εξής:
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Κίνηση υποχρέωσης στον Ισολογισμό
η

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Χρησιμοποιημένες προβλέψεις
Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που
καταχωρήθηκαν απ’ ευθείας στην καθαρή θέση
Κόστος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα (Σημ. 5)
η
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου
Καθαρό κόστος καθορισμένων παροχών προσωπικού που επιβάρυνε
τα αποτελέσματα χρήσης:
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Kόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών
Κανονική χρέωση στα αποτελέσματα
Παροχές πληρωθείσες εντός τρέχοντος έτους
Κόστος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα

Συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) έναρξης χρήσης
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) πουκαταχωρήθηκαν απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση
Συσσωρευμένα αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές τέλους χρήσης
Συμφωνία υποχρέωσης παροχών:
Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης χρήσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Kόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών
Παροχές πληρωθείσες εντός τρέχοντος έτους
Αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που καταχωρήθηκαν απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης

2018
575.925,26
(150.000,00)

2017
528.259,84
(99.736,00)

(48.026,06)
155.680,73
533.579,93

45.385,80
102.015,62
575.925,26

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
9.691,19
9.675,54
136.314,00
155.680,73
(150.000,00)
5.680,73

31.12.2017
10.054,74
9.508,68
82.452,21
102.015,63
(99.736,00)
2.279,63

31.12.2018
(196.054,54)

31.12.2017
(150.668,74)

48.026,06
(148.028,48)

(45.385,80)
(196.054,54)

575.925,26
9.691,19
9.675,54
136.314,00
(150.000,00)

528.259,84
10.054,74
9.508,68
82.452,21
(99.736,00)

(48.026,06)
533.579,93

45.385,80
575.925,26

Οι βασικές παραδοχές στις οποίες βασίστηκαν τα αναλογιστικά προγράμματα για τον υπολογισμό της
υποχρέωσης στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι οι εξής:

Συντελεστής προεξόφλησης
Εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης μισθών
Διάρκεια υποχρεώσεων πλάνου

31.12.2018
1,72%
1,80%
16,39

31.12.2017
1,68%
1,80%
15,9

Εάν είχαμε χρησιμοποιήσει επιτόκιο προεξοφλήσεως 0,5% υψηλότερο τότε η υποχρέωση θα ήταν
χαμηλότερη κατά 8% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση ενός επιτοκίου προεξόφλησης 0,5%
μικρότερου θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μεγαλύτερη κατά 8%.
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Οι αντίστοιχοι έλεγχοι ευαισθησίας για την αναμενόμενη αύξηση των μισθών, δηλαδή η χρήση 0,5%
μεγαλύτερης αναμενόμενης αύξησης μισθών θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν
μεγαλύτερη κατά 7% ενώ η ακριβώς αντίρροπη κίνηση, δηλαδή η χρήση αναμενόμενης αύξησης μισθών
μικρότερη κατά 0,5% θα είχε ως αποτέλεσμα η αναλογιστική υποχρέωση να ήταν μικρότερη κατά 7%.

21. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας την 31ης Δεκεμβρίου αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2018
2.576.120,07
71.601,63
86.747,72
105.500,01
255.690,98
18.500,00
257.037,62
3.371.198,03
114.908,71
3.486.106,74

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Φόροι αμοιβών τρίτων
Φόρος αμοιβών προσωπικού
Φ.Π.Α. και λοιποί φόροι - τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Δεδουλευμένα έξοδα
Λοιπές προβλέψεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος
Σύνολο βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

31.12.2017
2.752.974,68
560,00
68.149,62
100.482,17
106.594,74
215.763,47
7.500,00
3.252.024,68
312.840,14
3.564.864,82

Οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις αφορούν κυρίως τις αμοιβές διαμεσολάβησης των
Αμοιβαίων Κεφαλαίων προς την Alpha Bank.
Οι παρακρατούμενοι φόροι και εισφορές υπέρ τρίτων αποδίδονται εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι
σχετικές διατάξεις.

22. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις
α) Νομικά Θέματα
Υπάρχουν ορισμένες εκκρεμείς απαιτήσεις και δικαστικές αγωγές κατά της Εταιρίας, στα πλαίσια της
συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για τις εν λόγω περιπτώσεις, η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να
εκτιμήσει εύλογα την πιθανή ζημία, επειδή οι αγωγές μπορεί να διαρκέσουν πολλά χρόνια, μερικές αγωγές
βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την πιθανότητα της τελικής έκβασης,
υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την έκβαση των εκκρεμών προσφυγών και υπάρχουν σημαντικά ζητήματα
που πρέπει να επιλυθούν. Επίσης η Διοίκηση δεν αναγνωρίζει προβλέψεις όταν οι πιθανότητες ευδοκίμησης
είναι μικρές. Ωστόσο, κατά την άποψη της Διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη των νομικών
συμβούλων, η οριστική διευθέτησή τους και οι πιθανές δικαστικές αποφάσεις δεν αναμένεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην κατάσταση οικονομικής θέσης, κατάσταση αποτελεσμάτων και κατάσταση
ταμειακών ροών. Οι προβλέψεις αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν από περίοδο σε περίοδο σε περίπτωση
που υπάρξουν νέα δεδομένα.
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β) Φορολογικά
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Οι χρήσεις ως και το 2012 θεωρούνται
παραγεγραμμένες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1208/20.12.2017 της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Με το άρθρο 65 Α του Ν.4174/2013 οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρίες που διενεργούν
υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού ως προς
την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα.
Το εν λόγω πιστοποιητικό υποβάλλεται αφενός μεν στην ελεγχόμενη εταιρία εντός δέκα ημερών από την
υποβολή της δηλώσεως φόρου εισοδήματος, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το
αργότερο σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία εγκρίσεως του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση.
Με το άρθρο 56 του Ν. 4410/03.08.2016 για τις χρήσεις από 01.01.2016, η έκδοση του φορολογικού
πιστοποιητικού καθίσταται προαιρετική. Για τις χρήσεις 2011- 2017 η Εταιρία έλαβε το σχετικό
πιστοποιητικό, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεως ως προς τα φορολογικά αντικείμενα που ελέχθησαν ενώ
για τη χρήση 2018 είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης και εκτιμάται πως δεν θα
προκύψουν ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις.
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 επιφύλαξη. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό
έλεγχο.
Ως αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές ενδέχεται, να επιβληθούν επιπλέον
φόροι, τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμα για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές τα ποσά των οποίων δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Κατά την
εκτίμηση της Διοίκησης οι πρόσθετοι φόροι που ενδεχομένως καταλογιστούν σε βάρος της Εταιρίας δεν θα
επηρεάσουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική της θέση.

γ) Λειτουργικές μισθώσεις
Οι ελάχιστες μελλοντικές εισπράξεις μισθωμάτων έχουν ως εξής :
31.12.2018
31.12.2017
Εντός του έτους
106.459,08
105.719,04
Πέραν του έτους και μέχρι πέντε έτη
105.719,04
106.459,08
211.438,08
Οι ελάχιστες μελλοντικές καταβολές μισθωμάτων έχουν ως εξής :
31.12.2018
31.12.2017
Εντός του έτους
17.924,12
56.424,12
Πέραν του έτους και μέχρι πέντε έτη
12.735,02
30.659,14
30.659,14
87.083,26

Οι ελάχιστες μελλοντικές καταβολές μισθωμάτων έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες συμβάσεις
μίσθωσης. Για την αναγνώριση του δικαιώματος χρήσης και την υποχρέωση από μισθώσεις για σκοπούς
υπολογισμού της επίπτωσης του ΔΠΧΠ 16 έχει γινεί η παραδοχή παράτασης της μίσθωσης του
μισθωμένου ακινήτου της Εταιρίας, έως την 31.1.2026.
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23. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Οι εργασίες της Εταιρίας ενσωματώνουν διάφορους κινδύνους κυρίως από τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία και τις λοιπές απαιτήσεις, καθώς και από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρία απορρέει από απαιτήσεις πελατών και από τις λοιπές
απαιτήσεις. Επισημαίνεται ότι για τους πελάτες, των οποίων η Εταιρία αναλαμβάνει τη διαχείριση του
χαρτοφυλακίου τους, η είσπραξη γίνεται άμεσα από τηρούμενο λογαριασμό καταθέσεων στην ALPHA BANK,
ενώ οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν, κυρίως, τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η Εταιρία.
Οι απαιτήσεις από τους πελάτες αφορούν κυρίως τις απαιτήσεις από τα αμοιβάια κεφάλαια οι οποίες είναι
άµεσα απαιτητές και ως εκ τούτου δεν ενσωµατώνεται σε αυτές αµοιβή για το πέρασµα του χρόνου (time
value). Η Εταιρία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση (simplified approach) του ΔΠΧΠ 9 για τον
υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημίας
επιμετράται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, όπως
προβλέπεται από το ΔΠΧΠ 9 (χωρίς να γίνεται κατάταξη σε στάδια). Για τους πελάτες της Εταιρίας με βάση
στατιστικά στοιχεία δεν έχει προκύψει κατά το παρελθόν κάποια πιστωτική ζημία και συνεπώς δεν έχει
αναγνωριστεί αναμενόμενος πιστωτικός κίνδυνος. Επιπλέον, οι απαιτήσεις αυτές εκκαθαρίζονται μηνιαίως
και έχουν τακτοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου 2019.
Για τα ταμειακά διαθέσιμα που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, λόγω του ότι είναι άμεσα απαιτητά, δεν
προέκυψε αναμενόμενη ζηµία πιστωτικού κινδύνου την 31/12/2018.
Oι λογιστικές αρχές που εφαρμόζονταν πριν την υιοθέτηση του IFRS 9 και αφορούν τη συγκριτική περίοδο
περιγράφονται στην σημειώση 22 & 23 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017.
β) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο κύριος όγκος των συναλλαγών της Εταιρίας γίνεται σε ευρώ. Πιθανή μεταβολή των συναλλαγματικών
ισοτιμιών δεν θα επηρεάσει σημαντικά την χρηματοοικονομική της θέση και τις ταμειακές ροές της
Εταιρίας.
γ) Επιτοκιακός κίνδυνος
Η Εταιρία δεν έχει δανεισμό και συνεπώς δεν αναλαμβάνει κινδύνους από την έκθεση σε μεταβολές
επιτοκίων κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και παλαιότερες επενδύσεις ήταν
κυμαινομένου επιτοκίου.
δ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει της χρηματοοικονομικές
της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές.
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού
των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών
συναλλαγών.
Η ταξινόμηση των χρηματοροών που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της
Εταιρίας σε χρονικές περιόδους, επικεντρώνεται κυρίως στο ταμείο και τα διαθέσιμα με λήξη έως τρεις (3)
μήνες, στις Λοιπές Απαιτήσεις - Λοιπές Υποχρεώσεις - Προμηθευτές με λήξη έως τρεις (3) μήνες, ενώ όλα τα
υπόλοιπα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού έχουν λήξη μεγαλύτερη του ενός (1) έτους.
ε) Κίνδυνος αγοράς
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Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται με την πιθανή ζημία που προκύπτει από δυσμενείς εξελίξεις στις τιμές
χρηματοοικονομικών προϊόντων.

24. Γνωστοποιήσεις σχετικές με την εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα για πώληση κατά την 31.12.2017,
καθώς και αυτών που αποτιμώνται στην εύλογη αξία κατά την 31.12.2018, απεικονίζονται στο Ισολογισμό.
 Διαβάθμιση των χρηματοοικονομικών στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία
Τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία αποτιμώνται ή γνωστοποιείται η εύλογη αξία τους
κατηγοριοποιούνται στα ακόλουθα τρία επίπεδα ανάλογα με τη χαμηλότερη πηγή πληροφόρησης που
χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της εύλογης αξίας τους:
 Επιπέδου 1: τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς για αντίστοιχα στοιχεία απαιτήσεων και
υποχρεώσεων
 Επιπέδου 2: άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα (observable) δεδομένα
 Επιπέδου 3: προκύπτουν από μη παρατηρήσιμα δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε τεχνικές
αποτίμησης
Στην περίπτωση που κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων η εύλογη αξία τους
διαφέρει από το τίμημα της συναλλαγής, η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα μόνο
στην περίπτωση που το μέσο αποτιμάται με βάση δεδομένα του επιπέδου 1 και 2. Στην περίπτωση που
αποτιμάται με βάση δεδομένα του επιπέδου 3, η διαφορά κατά την αρχική αναγνώριση δεν καταχωρείται
άμεσα στα αποτελέσματα, δύναται δε να αναγνωρισθεί μεταγενέστερα στο βαθμό που η αποτίμηση του
μέσου βασιστεί σε παρατηρήσιμες τιμές και λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τη φύση του όσο και τη διάσταση
του χρόνου.
Στην κατηγορία του επιπέδου 2 εντάσσονται τα δεδομένα τα οποία δεν ικανοποιούν τα κριτήρια
κατηγοριοποίησης στο επίπεδο 1 αλλά τα οποία είναι παρατηρήσιμα, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Τα δεδομένα
αυτά είναι:
- οι τιμές οργανωμένης αγοράς για παρόμοια στοιχεία του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων.
- λοιπά παρατηρήσιμα δεδομένα για το στοιχείο του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που αποτιμάται
όπως για παράδειγμα:
 επιτόκια και καμπύλες επιτοκίων
 τεκμαιρόμενη μεταβλητότητα
 πιστωτικά περιθώρια (credit spreads)
Οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εύλογης αξίας στο επίπεδο 2 είναι η
αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς μέσου, η μέθοδος της προεξόφλησης και
τα μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης.
Στην κατηγορία του επιπέδου 3 εντάσσονται οι μη παρατηρήσιμες τιμές. Μη παρατηρήσιμες τιμές που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας περιλαμβάνουν συσχετίσεις (correlations),
μακροπρόθεσμες μεταβλητότητες, αναμενόμενες ταμειακές ροές, επιτόκια προεξόφλησης, πιστωτικά
περιθώρια και άλλες παραμέτρους που αφορούν σε συγκεκριμένες συναλλαγές και προσδιορίζονται από
την Εταιρία. Οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εύλογης αξίας στο επίπεδο 3
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είναι η μέθοδος της προεξόφλησης, οι πολλαπλασιαστές (multiples) και τα μοντέλα αποτίμησης
δικαιωμάτων προαίρεσης.
Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής:
- Η εύλογη αξία μη εισηγμένων μετοχών καθώς και μετοχών που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό
αγορά προσδιορίζεται με βάση τις προβλέψεις της Εταιρίας όσον αφορά στη μελλοντική κερδοφορία
του εκδότη, αφού ληφθεί υπόψη και ο αναμενόμενος βαθμός ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του
(growth rate) καθώς και ο μεσοσταθμικός συντελεστής κεφαλαιακής απόδοσης ο οποίος
χρησιμοποιείται ως επιτόκιο προεξόφλησης. Δεδομένου ότι όλες οι ανωτέρω παράμετροι είναι κατά
κύριο λόγο μη παρατηρήσιμες, η αποτίμηση των εν λόγω μετοχών κατατάσσεται στο επίπεδο 3.
- Στο επίπεδο 3 περιλαμβάνονται, επίσης, χρεωστικοί τίτλοι των οποίων η αγορά θεωρείται μη ενεργός
λόγω έλλειψης ρευστότητας π.χ. σε περίπτωση που ο εκδότης έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης.
Στις περιπτώσεις αυτές οι αναμενόμενες ροές από τους χρεωστικούς τίτλους προσδιορίζονται από την
Εταιρία με βάση την εκτιμώμενη εισπραξιμότητά τους (την κλειόμενη χρήση δεν συνέτρεξε τέτοια
περίπτωση).
- Στο επίπεδο 3 περιλαμβάνονται παράγωγα των οποίων οι αναμενόμενες ροές προσδιορίζονται από την
Εταιρία διότι η αξία τους εξαρτάται από περισσότερες υποκείμενες μεταβλητές των οποίων η
συσχέτιση πρέπει να προσδιοριστεί (την κλειόμενη χρήση δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση).
- Δεν υπάρχει μεταφορά μεταξύ των επιπέδων 1 και 2 εντός της χρήσης.
Η Εταιρία σε κάθε ημερομηνία συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων αξιολογεί τις πιθανές
εναλλακτικές για τον προσδιορισμό των μη παρατηρήσιμων τιμών, προσδιορίζει την επίπτωσή τους στον
υπολογισμό της εύλογης αξίας και επιλέγει τελικά εκείνες τις μη παρατηρήσιμες τιμές που είναι συνεπείς
αφενός με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, αφετέρου με τις μεθόδους που εφαρμόζει για τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας.
Οι επενδύσεις της Εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 είναι σε αμοιβαία κεφάλαια. Παρατίθεται
κατωτέρω πίνακας διαβαθμίσεως των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε
κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της εύλογης αξίας τους.
31.12.2018

Επίπεδο 1
Σύνολο

31.12.2017

Αξιόγραφα αποτιμώμενα
στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
3.966.024,13
3.966.024,13

Αξιόγραφα διαθέσιμα προς
πώληση
7.392.805,67
7.392.805,67

25. Έκθεση σε μη ενοποιούμενα σχήματα ειδικής δομής
Η Εταιρία διαχειρίζεται 42 αμοιβαία κεφάλαια που πληρούν τον ορισμό των εταιριών/σχημάτων ειδικής
δομής (structured entities) και αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων εάν
ασκεί έλεγχο σε κάποιο από αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 10.
Ειδικότερα το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα
χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους
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του ενός μεριδιούχους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του
εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείρισή του και τα
δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του, από την εταιρία διαχείρισής του.
Η Εταιρία, ως διαχειριστής των αμοιβαίων κεφαλαίων, έχει τη δυνατότητα κατεύθυνσης των
δραστηριοτήτων που επηρεάζουν σημαντικά το ύψος των αποδόσεων τους, καθώς επιλέγει τις επενδύσεις
στις οποίες αυτά συμμετέχουν, πάντα όμως μέσα στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων επενδύσεων, που
περιγράφονται στον κανονισμό του εκάστοτε αμοιβαίου κεφαλαίου. Κατά συνέπεια, η Εταιρία διαθέτει
εξουσία στα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια αλλά με σαφώς προσδιορισμένο εύρος λήψης αποφάσεων.
Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις της Εταιρίας δύνανται να διαφέρουν ανά αμοιβαίο κεφάλαιο που
διαχειρίζεται, λόγω του διαφορετικού σκοπού αυτού και ως εκ τούτου της διαφορετικής
κατηγοριοποιήσεώς του και σε καμία περίπτωση δεν εξαρτώνται από την γενικότερη πολιτική επενδύσεων
του Ομίλου, στον οποίο ανήκει η Εταιρία.
Επιπλέον, η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε μεταβλητές αποδόσεις από την ανάμειξη της με τα αμοιβαία
κεφάλαια καθώς λαμβάνει προμήθεια διαθέσεως, εξαγοράς και διαχείρισης αυτών, οι οποίες κυμαίνονται
στα συνήθη στην αγορά επίπεδα για αντίστοιχες υπηρεσίες. Η Εταιρία διαθέτει και άμεση επένδυση σε
ορισμένα από τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια, το ύψος της οποίας ωστόσο δεν είναι τέτοιο που να
εκθέτει την Εταιρία σε σημαντική μεταβλητότητα αποδόσεων σε σχέση με τη συνολική μεταβλητότητα των
αποδόσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Από την εξέταση των ανωτέρω παραγόντων, η Εταιρία αξιολογεί ότι
σε όλες τις περιπτώσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, που διαχειρίζεται, ασκεί τα δικαιώματα λήψης
αποφάσεων, που της έχουν ανατεθεί, προς όφελος των μεριδιούχων λειτουργώντας ως εκπρόσωπος
(agent) που δεν ασκεί έλεγχο πάνω στα αμοιβαία κεφάλαια.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οικονομικά στοιχεία για τα αμοιβαία κεφαλαία, που
διαχειρίζεται η εταιρία, ομαδοποιημένα ανάλογα με το είδος των επενδύσεων στις οποίες τοποθετείται το
ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται το σύνολο του ενεργητικού τους την
31.12.2018 και τα έσοδα που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της Εταιρίας για τη χρήση 2018 από τα
υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια και αφορούν σε προμήθειες εξαγοράς, διαθέσεως και διαχειρίσεως.

Σύνολο Ενεργητικού

Έσοδο Προμηθειών
Από 1 η Ιανουαρίου έως
2018

2017

31.12.2018

31.12.2017

Ομολογιακά - Σύνθετα

326.680.487

354.540.373

3.624.082,68

3.992.462,89

Χρηματαγοράς

117.157.572

186.109.135

948.567,25

1.327.800,48

Μετοχικά

370.817.056

447.448.794

10.049.605,94

10.289.585,73

296.528.760
1.111.183.875

222.804.612
1.210.902.914

3.585.418,62
18.207.674,49

3.674.308,13
19.284.157,23

Κατηγορία Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Μικτά
Σύνολο

Οι λογιστικές αξίες που έχουν αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τα υπό
διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια στα οποία διαθέτει άμεση επένδυση παρουσιάζονται στη σημείωση 15
Αξιόγραφα Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου και εκφράζουν τη μέγιστη δυνατή έκθεση της Εταιρίας σε ζημιές
από τις εν λόγω συμμετοχές.
Επισημαίνεται ότι η Εταιρία δεν έχει αναλάβει καμία συμβατική υποχρέωση να παρέχει χρηματοοικονομική
υποστήριξη σε κάποιο από τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται, ούτε εγγυάται τις αποδόσεις τους, στα
πλαίσια της επενδυτικής της στρατηγικής.
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26. Κεφαλαιακή επάρκεια
Η κεφαλαιακή επάρκεια υπολογίζεται με βάση τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1/459/27.12.2007 και 686/26.06.2014. Για τους σκοπούς υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων και
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, η Εταιρία θεωρείται ως «μη διευρυμένου σκοπού». Ως εκ τούτου, για τον
υπολογισμό του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο και των σχετικών κεφαλαιακών απαιτήσεων,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 575/26.6.2013, χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο από τα
παρακάτω ποσά:
α) το άθροισμα των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 92 παρ. 3 στοιχεία α) έως δ) και στο άρθρο
92 παρ. 3 στοιχείο στ) μετά την εφαρμογή του άρθρου 92 παρ. 4.
β) το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 97 (κατ’ ελάχιστον το 25% των παγίων εξόδων του προηγουμένου
έτους) επί 12,5.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (σε συνάρτηση των παγίων εξόδων, παράγραφος β ανωτέρω) εκτιμάται
σε 260,90%, πολύ υψηλότερα από το ελάχιστο εποπτικό όριο (8%) που απαιτείται με τα οριζόμενα από τον
Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
Αναλυτικότερα:

Σταθμισμένο ενεργητικό έναντι πιστωτικού κινδύνου
Ονομαστικό /Πλασματικό Ισοδύναμο έναντι παγίων εξόδων

ποσά σε χιλ. ευρώ
31.12.2018
31.12.2017
9.353,58
12.895,55
14.712,11
13.189,32

Συνολικό σταθμισμένο ενεργητικό

24.065,69

26.084,87

Εποπτικά ίδια κεφάλαια

38.384,36

40.319,28

260,90%

305,70%

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας

27. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών
Οι συναλλαγές της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2018 και 2017, και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 31η Δεκεμβρίου 2017 με συνδεδεμένες επιχειρήσεις αναλύονται ως
ακολούθως:
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∆ιεταιρικές συναλλαγές

Έσοδα
Έξοδα

-

31.12.2018
32.524.960,79
2.576.120,07

31.12.2017
32.067.425,20
2.752.974,68

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2018
31.12.2017
543.333,61
554.255,73
10.657.355,11
11.655.620,81

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ασκεί σημαντική επιρροή στην Alpha Bank AE, την τελική
οικονομική οντότητα που ασκεί έλεγχο στην Εταιρία. Ειδικότερα στα πλαίσια του Ν.3864/2010, το ΤΧΣ
απέκτησε συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και σε σημαντικές Επιτροπές της Alpha Bank ΑΕ. Κατά
συνέπεια, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, το ΤΧΣ και οι θυγατρικές του εταιρίες θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη
της Εταιρίας.
Δεν υπάρχουν συναλλαγές της Εταιρίας με τα συνδεδεμένα με το ΤΧΣ μέρη κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς .
-

Αμοιβές μελών Γενικής Διευθύνσεως:

Οι αμοιβές που κατέβαλε η Εταιρία στα μέλη της Γενικής Διευθύνσεως ανήλθαν σε € 471.292,02 για τη
χρήση 2018 (2017: € 376.072,42).
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή σε λοιπά διευθυντικά
στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειες τους).
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη.

28. Αμοιβές εκλεγμένων ορκωτών ελεγκτών λογιστών
Κατά τη χρήση 2018, οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή της εταιρίας «Deloitte Ανώνυμη Εταιρία
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.» αναλύονται ως εξής:

Υποχρεωτικός έλεγχος οικονομικών καταστάσεων
Αμοιβές σχετικές με άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσεως
Αμοιβές σχετικές με φορολογικά πιστοποιητικά

31.12.2018
15.000,00
4.000,00
7.000,00
26.000,00

31.12.2017
15.000,00
4.000,00
7.000,00
26.000,00

29. Επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9
Το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΠ 9 αντικαθιστά από 1.1.2018 το ΔΛΠ 39 επιβάλλοντας σημαντικές αλλαγές
στην ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει την
ενημέρωση σχετικά με την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 καθώς την
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νέα ταξινόμηση και επιμέτρηση σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9 κατά την 1η Ιανουαρίου 2018.
Αρχική
(ποσά σε Ευρώ)

ΣΗΜ.

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

i

Αμοιβαία Κεφάλαια
Ταμείο και διαθέσιμα

Αρχική Αποτίμηση

Νέα Αποτίμηση

Επιμέτρηση

Νέα Επιμέτρηση

ΔΛΠ 39

ΔΠΧΠ 9

ΔΛΠ 39

ΔΠΧΠ 9

2.340.264,94

2.340.264,94

7.392.805,67

7.392.805,67

ii

Αναπόσβεστο κόστος
Αξιόγραφα διαθέσιμα προς
πώληση - Καθαρή θέση

Αναπόσβεστο κόστος
Εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων χρήσης

iii

Αναπόσβεστο κόστος

Αναπόσβεστο κόστος

Σύνολο χρημ/κών στοιχείων Ενεργητικού
Λοιπές υποχρεώσεις

iv

Αναπόσβεστο κόστος

Σύνολο χρημ/κών στοιχείων Παθητικού

i)

ii)

iii)

iv)

Αναπόσβεστο κόστος

31.831.712,50

31.472.483,50

41.564.783,11

41.205.554,11

3.564.864,82

3.564.864,82

3.564.864,82

3.564.864,82

Οι απαιτήσεις κατά πελατών και οι λοιπές απαιτήσεις είναι άμεσα απαιτητές και ως εκ τούτου
δεν ενσωματώνεται σε αυτές αμοιβή για το πέρασμα του χρόνου (time value) ο υπολογισμός
της αναμενομένης ζημίας πιστωτικού κινδύνου πραγματοποιείται για όλη την διάρκεια της ζωής
τους (χωρίς να γίνεται κατάταξη σε στάδια) βάσει της απλοποιημένης προσέγγισης που
προβλέπεις το ΔΠΧΠ 9. Οι απαιτήσεις κατά Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και οι Απαιτήσεις από
συνδεδεμένες επιχειρήσεις (Σημ.17) εκκαθαρίζονται άμεσα και ως εκ τούτου δεν προέκυψε
αναμενόμενη ζημία πιστωτικού κινδύνου (ECL).
Οι επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια που δεν πληρούν τον ορισμό συμμετοχικού τίτλου
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Βάσει των ανωτέρω ,τα αξιόγραφα
του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου της 31.12.2017 ύψους € 7.392.805,67
αναταξινομήθηκαν στα αξιόγραφα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Επίσης το αποθεματικό από αποτίμηση των διαθεσίμων προς πώληση της 31.12.2017 ύψους €
1.773.404,34 αναταξινομήθηκε στο υπόλοιπο εις νέον. Από τις εν λόγω αναταξινομήσεις , δεν
υπήρξε επίπτωση αποτίμησης στο σύνολο της Καθαρής Θέσεως.
Για τις προθεσμιακές καταθέσεις στη μητρική Alpha Τράπεζα Α.Ε. της 31.12.2017 ύψους €
31.300.000 με ληκτότητα μεγαλύτερη του ενός μηνός υπολογίσθηκε αναμενομένη πιστωτική
ζημία σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9 ποσού € 359.229, η οποία την 1.1.2018 αναγνωρίστηκε κατά το
ποσό των €255.052,59 στην καθαρή θέση της εταιρίας , μετά και την αναγνώριση της
αναβαλλομένης φορολογικής απαίτησης ποσού €104.176,41.
Αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, δεν υπήρξε κάποια επίπτωση καθώς
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9.

Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει τη συμφωνία μετάβασης της 1.1.2018 από τις λογιστικές αξίες
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, στις λογιστικές αξίες σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9.
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Υπόλοιπο
31.12.2017
ΔΛΠ 39

Αναταξινόμηση

(ποσά σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
7.392.805,67
Διαθέσιμα προς πώληση
380.717,36
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
31.831.712,50
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
5.859.101,37
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
45.464.336,90
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Λοιπά Στοιχεία Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Επίπτωση
από
Αποτίμηση

Υπόλοιπο
1.1.2018
ΔΠΧΠ 9

7.392.805,67

7.392.805,67

(7.392.805,67)

-

104.176,41

484.893,77

(359.229,00)

31.472.483,50
5.859.101,37

(255.052,59) 45.209.284,31

25.840.000,00

25.840.000,00

3.398.901,37

3.398.901,37

5.643.404,34

(1.773.404,34)

6.441.241,11
4.140.790,08

1.773.404,34

45.464.336,90

-

3.870.000,00
(255.052,59)

7.959.592,86
4.140.790,08

(255.052,59) 45.209.284,31

30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρία, στα
οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).

Αθήναι, 27η Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 340965

Κίμων Κ. Βολίκας
Α.Δ.Τ. Σ 237645
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Ο Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Β. Μάρκου
Α.Δ.Τ. ΑΕ 099220
Αρ.Αδ.Ο.Ε.Ε. Α΄ΤΑΞΕΩΣ 100667

