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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.2 Ν. 3556/2007) 

  
 
 
 
 
 
Εξ όσων γνωρίζουµε, δηλώνουµε ότι οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο 
αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού, των Υποχρεώσεων, της Καθαρής Θέσεως και των 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 παρ. 3 – 5 του Ν.3556/2007, καθώς και ότι η 
εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες, που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν.3556/2007 και των 
σχετικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
 
 
 
 

Αθήναι, 29   Αυγούστου  2019 
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                         ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                            ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ι.ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ.ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ            ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  4 

 
 
 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 

επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών 
Καταστάσεων για την περίοδο από 1.1.2019 έως 30.6.2019 

 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις αποφάσεις 1/434/3.7.2007, 
7/448/11.10.2007 και 8/754/14.4.2016 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας 
παραθέτουµε την παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρίας  «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» για τις Ενοποιηµένες και Εταιρικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από  1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 
2019. 
 
Η παρούσα Έκθεση περιλαµβάνει πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση και τα 
αποτελέσµατα της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών, περιγραφή των 
σηµαντικών γεγονότων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κλειοµένης 
περιόδου, περιγραφή της προβλεπόµενης εξέλιξης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας 
και του Οµίλου, παράθεση των σηµαντικών συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν 
µεταξύ της Εταιρίας, και των θυγατρικών του Οµίλου της, καθώς και µεταξύ της 
Εταιρίας και των Εταιριών του Οµίλου ALPHA BANK στον οποίο ανήκει. 
 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Κατά την περίοδο 1.1.2019 – 30.6.2019 όπως αποτυπώνεται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων  τα συνολικά έσοδα του Οµίλου και της Εταιρίας παρουσίασαν 
αύξηση σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο η οποία οφείλεται κυρίως 
στην αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών.  
Τα κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος παρουσίασαν µείωση κατά ποσοστό 25,97% για 
την Εταιρία και κατά ποσοστό 26,34% για τον Όµιλο. 
 Η συµµετοχή των θυγατρικών εταιριών στο σύνολο εσόδων της περιόδου ανήλθε 
στο 20,36%.  
Την 30.06.2019 το χαρτοφυλάκιο του Οµίλου περιελάµβανε 24 ακίνητα εκ των 
οποίων 23 βρίσκονταν στην Ελλάδα και 1 στη Βουλγαρία.  
Η λογιστική αξία του συνόλου των ακινήτων του Οµίλου ανέρχεται σε Ευρώ 38,59 
εκατ.  
Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες µετοχές. 
 
 
 
Σύνολο εσόδων 
 
Το σύνολο εσόδων ανήλθε σε Ευρώ 6,79 εκατ. έναντι Ευρώ 5,85 εκατ. της 
αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,1%. Τα έσοδα 
παροχής υπηρεσιών (εκτιµήσεις και διαχείριση ακινήτων) παρουσίασαν αύξηση κατά 
20,35% η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από εκτιµήσεις 
ακινήτων. Τα έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων παρουσίασαν µικρή αύξηση κατά 
1,7%. 
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Σύνολο εξόδων   
 
Το σύνολο εξόδων του Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 5,15 εκατ. έναντι Ευρώ 4,75 εκατ. 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Το σύνολο των εξόδων της Εταιρίας στο                  
Α΄ εξάµηνο του 2019 ανήλθε σε Ευρώ 3,85 εκατ. έναντι Ευρώ 3,72 εκατ. 
παρουσιάζοντας µικρή αύξηση κατά 3,49% η οποία οφείλεται στην αύξηση των 
αµοιβών και εισφορών του προσωπικού και στην µείωση όλων των λοιπών εξόδων 
και αποσβέσεων λόγω της αναγνώρισης απαιτήσεως για καταβολή εξόδων 
ανεγέρσεως αντί του ακινήτου της θυγατρικής εταιρίας CHARDASH TRADING 
EOOD. 
 
 
 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα του Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 217χιλ. έναντι Ευρώ 359 
χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, εκ των οποίων ποσό Ευρώ 209 χιλ. 
αφορούσε έσοδα από τόκους.  
 
 
 
Κέρδη / (ζηµίες) πριν τον φόρο εισοδήµατος   
 
Τα κέρδη πριν το φόρο εισοδήµατος ανήλθαν για τον Όµιλο σε Ευρώ 1,09 εκατ. 
έναντι Ευρώ 1,48 εκατ. κατά  την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Για την εταιρία τα 
κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό Ευρώ 880 χιλ. έναντι ποσού Ευρώ 1,19 εκατ. 
κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας µείωση κατά ποσοστό 26,05% 
η οποία οφείλεται  σε πραγµατοποίηση πρόβλεψης αποµείωσης συµµετοχής σε 
θυγατρική εταιρεία. 
 
 
 
Καθαρά Κέρδη / (ζηµίες) µετά το φόρο εισοδήµατος   
 
Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας για το Α΄ 
εξάµηνο 2019 διαµορφώνεται στο ποσό των Ευρώ 577 χιλ. έναντι   ποσού Ευρώ  
1,08 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. 
Για την Εταιρία τα καθαρά κέρδη περιόδου για το Α΄ εξάµηνο 2019 διαµορφώνονται  
στο ποσό των Ευρώ 378 χιλ. παρουσιάζοντας µείωση σε σύγκριση µε το αντίστοιχο 
διάστηµα Α΄ εξαµήνου 2018 που είχαν ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 804 χιλ.  
 
 
Ταµειακές ροές  
 
Τα χρηµατικά διαθέσιµα του Οµίλου την 30.6.2019 ανήλθαν σε Ευρώ  77,18 εκατ.  
Τα χρηµατικά διαθέσιµα είναι επενδεδυµένα σε προθεσµιακές καταθέσεις. Λόγω της 
αυτάρκειας των διαθεσίµων του Οµίλου δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις. 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
Οι βασικοί αριθµοδείκτες οικονοµικής διαρθρώσεως για τον Όµιλο έχουν ως εξής :  
 
 
 

 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
∆εν υπάρχουν λοιπά µεταγενέστερα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 
30ης Ιουνίου 2019 γεγονότα που αφορούν τον Όµιλο και την Εταιρία για την οποία 
επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
(∆.Π.Χ.Π.) 
 
 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών για το Β΄ εξάµηνο 2019 αναµένεται να 
παρουσιάσουν αύξηση σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα έσοδα του Α΄ εξαµήνου 2019. 
Τα έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων αναµένεται κατά το Β΄ εξάµηνο 2019 να 
παραµείνουν στα ίδια επίπεδα µε το Α’ εξάµηνο 2019. 
Το σύνολο των γενικών και διοικητικών εξόδων για το Β΄ εξάµηνο του έτους 2019, 
αναµένεται να παρουσιάσει αύξηση σε σύγκριση µε το Α΄ εξάµηνο του έτους 2019 
που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του προσωπικού. 
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα για το Β΄ εξάµηνο του έτους 2019 θα παραµείνουν  στα 
ίδια επίπεδα λόγω σταθεροποίησης των επιτοκίων προθεσµιακών καταθέσεων. 
Το καθαρό αποτέλεσµα µετά το φόρο εισοδήµατος για την Εταιρία θα είναι στα ίδια 
επίπεδα µε το αντίστοιχο αποτέλεσµα της προηγούµενης χρήσης.  
Επίσης για τον Όµιλο το τελικό αποτέλεσµα προβλέπεται να είναι θετικό. 
 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
 
Ο Όµιλος και η Εταιρία εκτίθενται στους παρακάτω κινδύνους  :  
 

Σχόλια     30.6.2019     31.12.2018 

∆είκτης οικονοµικής  
αυτάρκειας   

 Καθαρή Θέση / 
 Σύνολο Υποχρεώσεων 

             
1.621,55% 

    
 1.850,42 % 
 

∆είκτης  βαθµού 
χρηµατοδοτήσεως των 
ακινητοποιήσεων 
από Ίδια Κεφάλαια 

  Καθαρή Θέση / 
 (Ενσώµατα Πάγια 
+Άυλα  Πάγια 
+Επενδύσεις σε 
Ακίνητα) 

                                                                                                        
   341,82% 

                                                                                             
345,48 % 

 

 ∆είκτης απεικονίσεως 
γενικής  ρευστότητας 

Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό /  
Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις  

         
1.756,25%                

                                
1.803,17 % 
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Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης 
αντισυµβαλλοµένων  να εκπληρώσουν τις συναλλακτικές  τους υποχρεώσεις. Οι 
συναλλαγές της Εταιρίας και του Οµίλου µε πελάτες - µισθωτές αναπτύσσονται 
κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας τους, προκειµένου  να  µην   παρατηρούνται  
καθυστερήσεις πληρωµών  και  επισφάλειες. Ο σηµαντικότερος όγκος συναλλαγών 
πραγµατοποιείται µε συνδεδεµένες εταιρίες του Οµίλου της ALPHA BANK. Ο Όµιλος 
περιορίζει την έκθεσή του σε πιστωτικούς κινδύνους επενδύοντας µόνο σε 
προθεσµιακές καταθέσεις.  
 
 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε την δυνατότητα της Εταιρίας και του Οµίλου  
να εκπληρώνει τις χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις όταν αυτές γίνονται 
απαιτητές. Ο Όµιλος  όπως προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις, εµφανίζει 
υπερεπαρκή ρευστότητα συνολικού ποσού Ευρώ 77,18 εκατ. και εποµένως ο 
σχετικός κίνδυνος δεν φαίνεται να µπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του. 
 
 
Κίνδυνος συνθηκών αγοράς 
 
Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο αλλαγής τιµών, στον κίνδυνο 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών και στον  κίνδυνο των επιτοκίων. Ο Όµιλος έχει 
περιορισµένη έκθεση  σε διακυµάνσεις επιτοκίων αφού οι επενδύσεις των 
προθεσµιακών καταθέσεων είναι σταθερού επιτοκίου.  
Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών  από τις επενδύσεις 
στις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Ο Όµιλος µε την πολιτική που 
ακολουθείται ως µέλους του Οµίλου της ALPHA BANK δεν είναι ιδιαίτερα 
εκτεθειµένος στους ανωτέρω κινδύνους.  
 
 
Λειτουργικός κίνδυνος 
 
Ο λειτουργικός κίνδυνος συνίσταται κυρίως στην λανθασµένη εκτίµηση αξιών 
ακινήτων. Η έκθεση της Εταιρίας και του Οµίλου περιορίζεται στο ελάχιστο µε την 
πολιτική εναλλαγής εκτιµητών, τη διενέργεια δειγµατοληπτικών εκτιµήσεων από το 
Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών και τη βελτίωση, µε σχετικές αναθεωρήσεις του 
συστήµατος διαχειρίσεως ποιότητας. 
 
   
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Ο Όµιλος  και η Εταιρία ανήκουν στον Όµιλο της ALPHA BANK  και παρέχουν 
υπηρεσίες στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας προς την  ALPHA  BANK  και 
τις λοιπές εταιρίες του Οµίλου της οι οποίες δεν έχουν µεταβληθεί σε σχέση µε την 
τελευταία ετήσια έκθεση. Οι όροι συνεργασίας µε τις εταιρίες αυτές δεν διαφέρουν 
από τους εφαρµοζόµενους όρους προς µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις.  
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Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρίας και του Οµίλου µε συνδεδεµένα µέρη 
έχουν ως εξής :  
   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Απαιτήσεις :  
    

Απαιτήσεις από πελάτες                                                                          2.431.964  2.129.932  

Περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης 182.324 80.473 

Λοιπές απαιτήσεις                                                            18.545  5.559  

Ταµείο και διαθέσιµα                                                    76.589.550  74.585.632  

Σύνολο                                                                         79.222.383  76.801.596  

  

 Υποχρεώσεις :   

Προµηθευτές 265.373  265.373  

Υποχρεώσεις από µισθώσεις  176.239 73.876 

Λοιπές υποχρεώσεις                                                       89.872  -  

Σύνολο            531.484  339.249  

  
Τα αποτελέσµατα από τα συνδεδεµένα µέρη κατά το 
διάστηµα Α' εξαµήνου 2019 αναλύονται ως εξής:  
 

Έσοδα 

 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 5.092.299  3.871.619  

Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων 1.252.361  1.252.361  

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 217.336  211.796  

Σύνολο  6.561.996  5.335.776  

 

Έξοδα 

 
  

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 475.833  385.543  

Λοιπά γενικά και διοικητικά έξοδα 81.759  46.154  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1.946 788 

Σύνολο 559.538  432.485  

 

Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού 

 Συµβουλίου 171.896  171.896  

 
 
Για την Εταιρία 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.   
  
 
 
 
 
Θεµιστοκλής Ι. Κορκόντζελος  
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Έκθεση Επισκόπησης Συνοπτικών Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Προς τους µετόχους της Εταιρίας «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» 
Εισαγωγή 
 
Έχουµε επισκοπήσει το συνηµµένο εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της Εταιρίας και του 
Οµίλου «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές εταιρικές και 
ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνολικού αποτελέσµατός, µεταβολών της 
καθαρής θέσεως και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνθέτουν τις συνοπτικές 
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007.   
 
Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτών των συνοπτικών 
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφορήσεως, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται 
στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ 34»).  
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί των συνοπτικών ενδιάµεσων 
οικονοµικών καταστάσεων  µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων 
Επισκόπησης (∆ΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτηµάτων, 
κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα, και 
στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης.  Η επισκόπηση έχει 
ουσιωδώς µικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και συνεπώς δεν µας 
δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας 
όλα τα σηµαντικά θέµατα που θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο.  Κατά συνέπεια 
δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου. 
 
Συµπέρασµα 
 
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας 
έκανε να πιστεύουµε ότι οι συνηµµένες συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν 
έχουν καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλµα στις ∆ηλώσεις Μελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και στις πληροφορίες της Εξαµηνιαίας Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση µε τις 
συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.  
 
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2019 
 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
Κωστάρα Αλεξάνδρα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 19981 
Deloitte Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: E 120 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ               
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  

 
1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία 
 

Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (η « Εταιρία » ) ιδρύθηκε το έτος 1942 µε την επωνυµία 
«Ανώνυµος Εταιρία Ιδιοκτησιών Φροντίδος Κτηµάτων και  Οικονοµικών Συµφερόντων 
(ΙΦΚΟΣ) » και µετονοµάσθηκε το 1982 σε «ΑΣΤΙΚΑ  ΑΚΙΝΗΤΑ Ανώνυµος Εταιρία Κτηµατικών 
Οικοδοµικών Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων». Το 1998  προστέθηκε η λέξη ALPHA  
στην επωνυµία  της  Εταιρίας.   
Έχει έδρα τον ∆ήµο της Αθήνας και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Σταδίου 24. 
Την 30.6.2019 απασχολούσε συνολικά 109 άτοµα εκ των οποίων τα 17 είναι αποσπασµένοι 
από την ALPHA BANK. 
 
Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί µέχρι την 3η Ιουλίου 2052 και δύναται να παραταθεί µε 
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. 
Σκοπός της Εταιρίας είναι: 

α) Η διαχείριση και εκµετάλλευση ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρία ή σε τρίτους και  η 
παροχή  συµβουλών  επί συναφών θεµάτων. 

β) Η ανάληψη οικοδοµικών  εργασιών, η ανέγερση και εκµετάλλευση ξενοδοχειακών και 
τουριστικών εγκαταστάσεων, η άσκηση κτηµατικών και µεσιτικών εργασιών και τουριστικών 
επιχειρήσεων πάσης φύσεως, είτε απ’ ευθείας είτε µέσω τρίτων. 

γ)  Η οργάνωση και εκµετάλλευση εµπορικών, βιοµηχανικών ή αγροτικών εγκαταστάσεων, η 
εκπόνηση µελετών πάσης φύσεως η παροχή εν γένει συµβουλών επί των ως άνω 
αντικειµένων και η διενέργεια εκτιµήσεων για λογαριασµό τρίτων επί συναφών θεµάτων. 

δ) Η συµµετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή συναφείς σκοπούς, η συµµετοχή της σε 
Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρίες 
∆ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων και η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας ή 
επιχειρήσεως. 
 
Η ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  ανήκει στον όµιλο της ALPHA BANK,  η οποία στις  30.6.2019 
συµµετείχε στο µετοχικό της κεφάλαιο κατά ποσοστό 89,77% µέσω της εταιρίας ALPHA 
GROUP INVESTMENTS LIMITED, και κατά 3,40% µέσω της εταιρίας ALPHA ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΕ στις οποίες η ALPHA BANK συµµετέχει κατά ποσοστό 
100%.Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες µετοχές. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές  καταστάσεις του Οµίλου της Τραπέζης µε την µέθοδο της 
ολικής  ενοποίησης. 
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµόν 434/22.6.2017 Πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το 
Καταστατικό  της Εταιρίας  η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας  είναι η εξής :  
 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Πρόεδρος : Θεµιστοκλής Ι. Κορκόντζελος 
Αντιπρόεδρος : Κωνσταντίνος Θ. Λαµπρινόπουλος 
∆ιευθύνων Σύµβουλος : Γεώργιος Ε. Ποιµενίδης 
 
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Μαριάννα ∆. Αντωνίου, Αθανάσιος Ι. Αθανασόπουλος, Αθανάσιος Κ. Συρράκος. 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Παναγιώτης Ο. Τσακλόγλου, Σαράντης-Ευάγγελος Γ.Λώλος. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την                           
29η Αυγούστου 2019 και έχουν αναρτηθεί στο διαδύκτιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.astikaakinita.gr .   
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ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

2. Βάση παρουσίασης 
 
Η Εταιρία και ο Όµιλος κατήρτισαν τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 
30.6.2019 σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 34, περί ενδιάµεσων 
οικονοµικών καταστάσεων, όπως έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε 
εξαίρεση τα αξιόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. 
 
Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις. 
 
Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται από την Εταιρία και τον Όµιλο για τη λήψη 
αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων στηρίζονται 
σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. 
 
Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις 
τρέχουσες εξελίξεις και τις επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγµατοποιούνται. 
 

Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησαν η Εταιρία και Όµιλος για τη σύνταξη των συνοπτικών 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι σύµφωνες µε αυτές που περιγράφονται στις 

δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 αφού 

επιπρόσθετα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων 

καθώς και η ∆ιερµηνεία 23 τα οποία εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από 

1.1.2019: ‣ Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 9 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»: Χαρακτηριστικά προεξόφλησης µε αρνητική αποζηµίωση 

(Κανονισµός 2018/498/22.3.2018).  

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

∆.Π.Χ.Π. 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 ∆.Π.Χ.Π. 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 υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρίας και του Οµίλου. 

 ‣ ∆ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (Κανονισµός 

2017/1986/31.10.2017). 
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Την 13.1.2016 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο 

∆.Π.Χ.Π. 16 «Μισθώσεις» το οποίο αντικαθιστά: 

• το ∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις», 

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

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

• τη ∆ιερµηνεία 27 «Εκτίµηση της ουσίας των συναλλαγών που εµπεριέχουν το νοµικό τύπο 

µίας µίσθωσης» 

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σηµαντικά τη λογιστική των µισθώσεων για τους µισθωτές ενώ 

στην ουσία διατηρεί τις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17 για τους εκµισθωτές. Ειδικότερα, 

βάσει των νέων απαιτήσεων, καταργείται για τους µισθωτές η διάκριση των µισθώσεων σε 

λειτουργικές και χρηµατοδοτικές. Οι µισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύµβαση 

µισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 µήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισµό τους το 

δικαίωµα χρήσης του µισθωµένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής 

των µισθωµάτων. Ο ανωτέρω χειρισµός δεν απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου 

χαρακτηρίζεται ως πολύ χαµηλή.  

Το δικαίωµα χρήσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της αρχικής 

αναγνώρισης της υποχρέωσης µίσθωσης, τις αρχικές άµεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές 

µισθωµάτων και την εκτίµηση κόστους από την υποχρέωση αποκατάστασης του στοιχείου.  

Η υποχρέωση µίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των 

µελλοντικών υπολειπόµενων πληρωµών µισθωµάτων.  

Επίπτωση από την εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Π. 16 

Η Εταιρία και ο Όµιλος εφήρµοσαν το πρότυπο αναδροµικά αναγνωρίζοντας τη σωρευτική 

επίπτωση της αρχικής εφαρµογής στην καθαρή θέση της 1.1.2019 και δεν αναµόρφωσαν τα 

κονδύλια της συγκριτικής περιόδου σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του προτύπου. 

Κατά συνέπεια, τα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου δεν είναι συγκρίσιµα.  

Κάνοντας χρήση της πρακτικής διευκόλυνσης (practical expedient) που παρέχεται από το 

∆.Π.Χ.Π 16 η Εταιρία και ο Όµιλος, κατά την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής, δεν 

επαναξιολόγησαν εάν µία σύµβαση αποτελεί ή εµπεριέχει µία µίσθωση και συνεπώς 

εφήρµοσαν το πρότυπο µόνο στις συµβάσεις που είχαν προηγουµένως αναγνωριστεί ως 

µισθώσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17.  

Επίσης, η Εταιρία και ο Όµιλος επέλεξαν κατά τη µετάβαση τις ακόλουθες πρακτικές 

διευκολύνσεις που παρέχονται από το πρότυπο: 

- εφήρµοσαν ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο ανάλογα µε τη διάρκεια της µίσθωσης για όλες 

τις κατηγορίες µισθώσεων 

- εξαίρεσαν το αρχικό κόστος σύναψης σύµβασης από την αποτίµηση του δικαιώµατος 

χρήσης  

- χρησιµοποίησαν την αποκτηθείσα γνώση για τον καθορισµό της διάρκειας µίσθωσης εάν η 

σύµβαση περιλαµβάνει δικαιώµατα παράτασης ή καταγγελίας της µίσθωσης, 

-    για τον προσδιορισµό της αξίας κτήσεως του στοιχείου ενεργητικού µε δικαίωµα κτήσης 

θεώρησαν πως αυτή είναι ίση µε την υποχρέωση από τη µίσθωση, προσαρµοσµένη κατά 

το ποσό τυχόν προπληρωµένων ή δουλευµένων µισθωµάτων που αφορούν την εν λόγω 

µίσθωση και τα οποία είχαν αναγνωριστεί στον ισολογισµό αµέσως πριν από την 

ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής. 
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Επιπρόσθετα, η Εταιρία και ο Όµιλος επέλεξαν να κάνουν χρήση της εξαίρεσης και δεν 

εφήρµοσαν 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. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία και ο Όµιλος για τις µισθώσεις που λήγουν εντός του 

2019 και που, ωστόσο, αναµένεται να ανανεωθούν, προέβησαν σε εκτιµήσεις για την 

ανανέωσή τους.  

Ως αποτέλεσµα της εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 16, η Εταιρία και ο Όµιλος αναγνώρισαν την 

1.1.2019 στοιχεία ενεργητικού µε δικαίωµα χρήσης ποσού Ευρώ 780.327 και Ευρώ 895.915 

αντίστοιχα και υποχρεώσεις από µισθώσεις ποσού Ευρώ  780.327 και Ευρώ 895.915 

αντίστοιχα. Η εφαρµογή του προτύπου κατά την 1.1.2019 δεν είχε  επίπτωση στα ίδια 

κεφάλαια της Εταιρίας και του Οµίλου. 

Σύµφωνα µε την πολιτική που επέλεξαν να εφαρµόσουν η Εταιρία και ο Όµιλος, το δικαίωµα 

χρήσης αναγνωρίζεται στα Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια και η υποχρέωση 

µίσθωσης στη γραµµή του ισολογισµού «Υποχρεώσεις από µισθώσεις».  

Το δικαίωµα χρήσης αποτιµάται στο κόστος µειωµένο κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις και 

τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Η Εταιρία και ο Όµιλος για να προεξοφλήσουν τα υπολειπόµενα 

µελλοντικά µισθώµατα χρησιµοποιούν το οριακό επιτόκιο δανεισµού (IBR) το οποίο 

προσδιορίζουν χρησιµοποιώντας ως επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο του εξασφαλισµένου 

δανεισµού της µητρικής Alpha Bank ανάλογα µε τη διάρκεια της µίσθωσης. Για τον 

προσδιορισµό του εν λόγω επιτοκίου χρησιµοποιούνται 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 ∆ηµοσίου.  

Η Εταιρία και ο Όµιλος επέλεξαν να κάνουν χρήση της εξαίρεσης και να µην αναγνωρίζουν 

δικαίωµα χρήσης και υποχρέωση µίσθωσης για µισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους 12 µήνες ή για µισθώσεις χαµηλής αξίας (αξίας µικρότερης των 5.000 ευρώ 

όταν είναι καινούργιο). Τα εν λόγω µισθώµατα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Σηµειώνεται ότι για τις περιπτώσεις  µισθώσεων στις οποίες η Εταιρία και ο Όµιλος είναι 

εκµισθωτές δεν υπήρξε επίπτωση από την εφαρµογή του νέου προτύπου.  ‣‣‣‣ Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» - 

Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισµός του Προγράµµατος Παροχών (Κανονισµός 

2019/402/13.3.2019) 

Την 7.2.2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

∆ΛΠ 19 µέσω της οποίας διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το 

κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. 

Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού, πρέπει 

να γίνει επαναυπολογισµός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 

19 προβλέπει ότι το τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης 

(απαίτησης) για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς, µετά την αλλαγή στο πρόγραµµα, θα 

πρέπει να υπολογιστούν µε βάση τις παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά τον 

επανυπολογισµό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης, µε την τροποποίηση του 

∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού στις 

απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (asset 

ceiling). 

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

Εταιρίας και του Οµίλου. 
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‣‣‣‣ Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες»: Μακροπρόθεσµες επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες (Κανονισµός 

2019/237/8.2.2019) 

Την 12.10.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήση στο 

∆ΛΠ 28 για να αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισµός των µακροπρόθεσµων επενδύσεων 

σε µία συγγενή ή κοινοπραξία που περιλαµβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω 

συγγενή ή κοινοπραξία - για τις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης -

πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 9, συµπεριλαµβανοµένου των απαιτήσεων 

αποµείωσης. Κατά την εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Π. 9, δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 

τυχόν προσαρµογές στη λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων επενδύσεων που έχουν 

προκύψει από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 28. 

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

Εταιρίας και του Οµίλου. ‣‣‣‣ Βελτιώσεις ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων - κύκλος 2015-2017 (Κανονισµός 

2019/412/14.3.2019) 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων, το Συµβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2017, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες 

τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα. 

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις 

της Εταιρίας και του Οµίλου. ‣‣‣‣ ∆ιερµηνεία 23 «Αβεβαιότητα σχετικά µε τους λογιστικούς χειρισµούς φόρου εισοδήµατος» 

(Κανονισµός 2018/1595/23.10.2018) 

Την 7.6.2017 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 23. Η 

∆ιερµηνεία αποσαφηνίζει την εφαρµογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίµησης του 

∆ΛΠ 12 όταν υπάρχει αβεβαιότητα αναφορικά µε το λογιστικό χειρισµό του φόρου 

εισοδήµατος. Η ∆ιερµηνεία ειδικότερα διευκρινίζει τα εξής: 

• Μία οικονοµική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε 

συνδυασµό µε άλλες αβεβαιότητες ανάλογα µε το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα 

την επίλυση της αβεβαιότητας. 

• Οι εκτιµήσεις που γίνονται αναφορικά µε τον έλεγχο των λογιστικών χειρισµών από τις 

φορολογικές αρχές θα πρέπει να βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν τα 

ποσά που έχουν δικαίωµα να εξετάσουν και στο ότι θα έχουν πλήρη γνώση της σχετικής 

πληροφόρησης όταν διενεργούν τον έλεγχο.  

• Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των φορολογικών 

βάσεων, των µη χρησιµοποιηθέντων φορολογικών ζηµιών, των µη χρησιµοποιηθέντων 

πιστωτικών φόρων και των φορολογικών συντελεστών η οικονοµική οντότητα θα πρέπει να 

λάβει υπόψη της την πιθανότητα οι φορολογικές αρχές να αποδεχθούν την αβεβαιότητα 

στο χειρισµό του φόρου. 

Οι εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν λαµβάνουν 

χώρα αλλαγές στα γεγονότα και στις συνθήκες καθώς και όταν νέα πληροφόρηση καθίσταται 

διαθέσιµη. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω ∆ιερµηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρίας και του Οµίλου. 
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Εκτιµήσεις, κριτήρια λήψεως αποφάσεων και σηµαντικές πηγές αβεβαιότητας 
  
Η Εταιρία και ο Όµιλος, στα πλαίσια εφαρµογής των λογιστικών τους αρχών και της σύνταξης 
οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π, διενεργούν 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 
- Προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου 
- Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
- Φόρος εισοδήµατος 
- Υποχρεώσεις προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 
- Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρία και ο Όµιλος, για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 30.6.2019, 
βασίστηκαν στην αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εφαρµογή 
της εν λόγω αρχής, η Εταιρία και ο Όµιλος λαµβάνει υπόψη τις τρέχουσες οικονοµικές 
εξελίξεις και προβαίνει σε εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση, στο προσεχές µέλλον, του 
οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται.  
Οι κυριότεροι παράγοντες που δηµιουργούν αβεβαιότητες σε ότι αφορά την εφαρµογή της εν 
λόγω αρχής σχετίζονται κυρίως µε το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα και 
διεθνώς και µε τα επίπεδα ρευστότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του τραπεζικού 
συστήµατος.   
Επιπρόσθετα, ως αποτέλεσµα της κρίσης του ελληνικού δηµοσίου χρέους και των µέτρων 
που λήφθηκαν για την αντιµετώπισή του, σε συνδυασµό µε τις αβεβαιότητες που 
δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας µε την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 
για τη χρηµατοδότηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κατά το πρώτο εξάµηνο του 2015, υπήρξε 
σηµαντική εκροή καταθέσεων και επιβλήθηκαν περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων και 
τραπεζική αργία η οποία ανακοινώθηκε στις 28.6.2015 και διήρκεσε έως τις 19.7.2015.  

Οι περιορισµοί στην κίνηση κεφαλαίων έχουν σε σηµαντικό βαθµό αρθεί, ενώ οι επιµέρους 
διατάξεις εφαρµογής τους τροποποιούνται κατά περίπτωση µε την έκδοση Πράξεων 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου. 

Εντός του προηγούµενου έτους και συγκεκριµένα τον Αύγουστο του 2018, ολοκληρώθηκε 
επιτυχώς το τρίτο πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας δίνοντας 
παράλληλα τη δυνατότητα σχηµατισµού ταµειακού αποθέµατος ασφαλείας  µε σκοπό τη 
µείωση των ενδεχόµενων χρηµατοδοτικών κινδύνων µετά την ολοκλήρωση του 
προγράµµατος. 
 
Στη διάρκεια της χρήσεως 2019 οι εµπορικές αξίες και τα µισθώµατα τόσο των οικιστικών όσο 
και των επαγγελµατικών ακινήτων παρουσιάζουν τάσεις βελτίωσεις οι οποίες σε ορισµένες 
περιοχές µε τουριστικό ενδιαφέρον είναι έντονες.Παρα ταύτα η ζήτηση στην αγορά είναι 
σχετικά περιορισµένη στην επικράτεια κυρίως λόγω περιορισµένης ακόµα αποκατάστασης  
της προσφοράς εργασίας και της υψηλής φορολογίας. Σηµειώνεται δε ότι την 26.8.2019 
τέθηκε σε ισχύ ο νόµος  µε τον οποίο πραγµατοποιείται η πλήρης  άρση των υφιστάµενων 
περιορισµών  στη κίνηση κεφαλαίων αρχής γενοµένης από την 1η Σεπτεµβρίου 2019. 
 
Με βάση τα ανωτέρω  η Εταιρία και ο Όµιλος και λαµβάνοντας υπόψη:  
  - ότι οι περιορισµοί  στην κίνηση κεφαλαίων µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις κατά την 
ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2019 δεν επηρεάζουν 
τη λειτουργία της Εταιρίας δεδοµένου ότι όλες οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω του 
ηλεκτρονικού συστήµατος των τραπεζών (e Banking), 
- το γεγονός ότι τον Αύγουστο του 2018 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το τρίτο πρόγραµµα 
οικονοµικής στήριξης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας καθώς και το ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία 
προβαίνει σε ενέργειες για τη σταδιακή ανάκτηση της προσβάσεώς της στις χρηµαταγορές για 
την κάλυψη των δανειακών της αναγκών,  
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- το γεγονός ότι διαθέτουν επαρκή χρηµατικά διαθέσιµα για την εξυπηρέτηση των 
λειτουργικών τους δραστηριοτήτων  και δεν έχουν δανειακές υποχρεώσεις, 
- τις προοπτικές σταθεροποίησης και ανάκαµψης της αγοράς ακινήτων οι οποίες ωστόσο  
είναι άµεσα συνδεόµενες µε την ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας, τη βελτίωση των 
προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, την καλυτέρευση των συνθηκών 
χρηµατοδότησης, καθώς και την υιοθέτηση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου, 
εκτιµούν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της αρχής της συνέχισης της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονοµικών τους καταστάσεων.  
 

3. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
 

 

 4. Λοιπά γενικά και διοικητικά έξοδα   

 
Η αναµόρφωση των λοιπών γενικών και διοικητικών εξόδων για την περίοδο 1.1.-30.6.2018 
παρουσιάζεται στη σηµείωση 22. 
 

5. Φόρος εισοδήµατος  
 
Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα για τις θυγατρικές εταιρίες  φορολογούνται στη 
Βουλγαρία µε συντελεστή 10%,στη Ρουµανία µε συντελεστή 16% και στην Κύπρο µε 
συντελεστή 12,5% ενώ δεν υπάρχουν µεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές σε σχέση 
µε τη χρήση 2018 
 
Με το άρθρο 23 του Ν.4579/2018 «Υποχρεώσεις αεροµεταφορέων σχετικά  µε τα αρχεία 
επιβατών-προσαρµογή της νοµοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις» το 
οποίο τροποποιεί το άρθρο 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος µειώνεται σταδιακά ο 
φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα 
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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 µια ποσοστιαία µονάδα ανά έτος και εποµένως για το έτος 2019 θα είναι ίσος µε 28%. 
 
 
Ο φόρος εισοδήµατος της κατάστασης αποτελεσµάτων αναλύεται στον πίνακα που 
ακολουθεί:  

               
   
  

    
   

 Ο αναβαλλόµενος φόρος στην κατάσταση αποτελεσµάτων προκύπτει από προσωρινές 
διαφορές, η επίπτωση των οποίων αναλύεται ως εξής:  

 
                 

   
      

 
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009.Οι χρήσεις έως και το 2012 
θεωρούνται παραγεγραµµένες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ 
1208/20.12.2017 Της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.  
 
Με το άρθρο 65Α  του Ν.4174/2013 οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρίες 
που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυµες εταιρίες υποχρεούνται στην έκδοση 
Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού ως προς την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων σε 
φορολογικά αντικείµενα. Το εν λόγω  πιστοποιητικό υποβάλλεται αφενός στην ελεγχόµενη 
εταιρία µέχρι τη δέκατη (10η) ηµέρα του δέκατου (10ου) µήνα από τη λήξη της ελεγχόµενης 
διαχειριστικής περιόδου. Επίσης, το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά στη σχετική βάση δεδοµένων που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
έως το τέλος του δέκατου (10ου) µήνα. Με το άρθρο 56 του Νο.4410/3.8.2016 για τις χρήσεις 
από 1.1.2016 και µετά ή έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού καθίσταται προαιρετική. Με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 65Α  του Ν.4174/2013 η Εταιρία για τις χρήσεις 2011 έως και 
2018 έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό  χωρίς επιφύλαξη  από τους νόµιµους ελεγκτές.  
 
Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1006/5.1.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού 
φορολογικού ελέγχου από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες 
εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για παραβάσεις της φορολογικής 
νοµοθεσίας. Συνεπώς οι φορολογικές αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να 
διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο.  Ως αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου 
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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. 
 
Η θυγατρική εταιρία ALPHA REAL ESTATE BULGARIA EOOD δεν έχει ελεγχθεί από τη 
χρήση 2007. Η θυγατρική εταιρία ALPHA REAL ESTATE SERVICES SRL έχει ελεγχθεί µέχρι 
και τη χρήση 1998. Η θυγατρική εταιρία CHARDASH TRADING EOOD δεν έχει ελεγχθεί από 
το έτος 2006. Η θυγατρική εταιρία ALPHA REAL ESTATE SERVICES L.L.C. δεν έχει ελεχθεί 
από το έτος 2010.  Ως αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές 
ενδέχεται να επιβληθούν επιπλέον πρόστιµα και φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί 
από τις φορολογικές αρχές τα ποσά των οποίων δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν µε 
ακρίβεια. 
 

6. Πρόβλεψη  αποµείωσης συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρίες  
 

Στα πλαίσια ελέγχου αποµείωσης του κόστους συµµετοχής σε θυγατρικές, η Εταιρία 
αναγνώρισε κατά την 30.06.2019 ζηµιά περιόδου ύψους Ευρώ 847.631 για την αποµείωση 
της θυγατρικής εταιρίας CHARDASH TRADING EOOD στην ανακτήσιµη αξία της η οποία 
αποτιµήθηκε στο ποσό των Ευρώ 17.579.490. 
 
 

7. Κέρδη / (ζηµίες)  ανά µετοχή 
 
Βασικά κέρδη /(ζηµίες) ανά µετοχή :  

 Τα κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µε το 
µέσο σταθµικό αριθµό  των µετοχών που υφίσταντο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς  

 
  

 

 
                      

      

  Προσαρµοσµένα κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή : 
 
  

Τα προσαρµοσµένα κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή προκύπτουν από την προσαρµογή του 
σταθµισµένου µέσου όρου των υφιστάµενων κοινών µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου 
για δυνητικώς εκδοθησόµενες  κοινές µετοχές . Οι Εταιρίες του Οµίλου δεν διαθέτουν µετοχές 
αυτής της κατηγορίας, κατά συνέπεια τα προσαρµοσµένα κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή 
συµπίπτουν µε τα βασικά. Η αναµόρφωση των κερδών για την περίοδο 1.1-30.6.2018 
παρουσιάζεται στη σηµείωση 22. 
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8.Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια   
 

 
                                                           

 
  
 
 
 

Ως συνέπεια της εφαρµογής από 1.1.2019 του νέου λογιστικού προτύπου ∆.Π.Χ.Π. 16 
αναγνωρίσθηκαν δικαιώµατα χρήσεως επί πάγιών αξίας Ευρώ 780.327 για την Εταιρία εκ των 
οποίων ποσό Ευρώ 701.630 αφορά µισθώσεις ακινήτων και ποσό Ευρώ 78.697 µισθώσεις 
αυτοκινήτων και ποσό Ευρώ 895.915 για τον Όµιλο εκ των οποίων εκ των οποίων ποσό 
Ευρώ 817.218 αφορά µισθώσεις ακινήτων και ποσό Ευρώ 78.697 µισθώσεις αυτοκινήτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

9. Άυλα  πάγια  
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10.  Επενδύσεις σε ακίνητα                                   

 

 

Στον Όµιλο η αξία κτήσεως την 1 Ιανουαρίου 2018 αναµορφώθηκε λόγω της θυγατρικής 
εταιρίας CΗARDASH TRADING EOOD από Ευρώ 63.961.576 σε Ευρώ 41.260.344 και οι 
συσσωρευµένες αποσβέσεις  την 1.1.2018 από Ευρώ 11.664.260 σε Ευρώ 6.266.545.Οι 
προσθήκες περιόδου 1.1.-30.6.2018 αναµορφώθηκαν ως εξής : 
 
Προσθήκες 1.1.-30.6.2018 (∆ηµοσιευµένες) 1.734.812 
Αναµόρφωση ποσού CΗARDASH TRADING EOOD (47.183)   
Υπόλοιπο (µετά από αναµόρφωση) 1.687.629 
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Η πλειονότητα των ανωτέρω παγίων είναι µισθωµένα, µε µακροχρόνιες λειτουργικές 
µισθώσεις. Η διάρκεια των περισσοτέρων µισθώσεων είναι δωδεκαετής µε δυνατότητα 
ανανεώσεως ή παρατάσεως βάσει συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών.   
 
Για την τρέχουσα περίοδο τα µισθώµατα ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 1.353.704 για την 
Εταιρία και στο ποσό των Ευρώ 1.354.165  για τον Όµιλο. Για την αντίστοιχη περίοδο του 
έτους 2018 τα µισθώµατα ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 1.329.889 για την Εταιρία και στο 
ποσό των Ευρώ 1.330.349 µετά την αναµόρφωση για τον Όµιλο.  

  
11.  Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες  

 
Την 30η Ιουνίου 2019  η Εταιρία  συµµετέχει µε ποσοστό 100% στις κάτωθι εταιρίες οι οποίες 
ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποιήσεως :   
 
α)  Στην εταιρία ALPHA REAL ESTATE BULGARIA EOOD  µε έδρα τη Σόφια η αξία 

συµµετοχής ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 76.695.  
β) Στην εταιρία CHARDASH TRADING EOΟD µε έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας η αξία 

συµµετοχής µετά την αποµείωση της αξίας της συµµετοχής λόγω ζηµιών ποσού Ευρώ 
847.631  ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 17.579.490. 

γ) Στην εταιρία ALPHA REAL ESTATE SERVICES S.R.L. µε έδρα το Βουκουρέστι η αξία 
συµµετοχής ανήλθε στο ποσό των Ευρώ  289.000. 

δ) Στην εταιρία ALPHA REAL ESTATE SERVICES L.L.C. µε έδρα τη Λευκωσία η αξία 
συµµετοχής  ανήλθε στο ποσό των Ευρώ  11.000. 

 
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικούς περιορισµούς στη χρήση περιουσιακών στοιχείων ή στο 
διακανονισµό υποχρεώσεων των θυγατρικών του.  
 
Η συµµετοχή στη Chardash Trading EOOD αναφορικά µε την ταξινόµηση της σε τοµέα 
δραστηριότητας παρουσιάζεται στα µη κατανεµόµενα στοιχεία του ενεργητικού στην  Εταιρία 
(Σηµείωση 20 : Λειτουργικοί τοµείς).   
 
 

12.  Ταµείο και διαθέσιµα 
 

Το ταµείο και τα  διαθέσιµα  όπως εµφανίζονται στο ενεργητικό αναλύονται ως ακολούθως:                                                            

  
    

Η εύλογη αξία του ταµείου και των διαθεσίµων θεωρείται ότι προσεγγίζει τη λογιστική αξία 
τους. Η κίνηση των αναµενόµενων ζηµίων πιστωτικού κινδύνου για τις προθεσµιακές 
καταθέσεις  περιόδου 1.1.2019-30.6.2019 έχει ως εξής :  
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Στην κατάσταση  ταµειακών ροών, το ταµείο και τα ταµειακά  διαθέσιµα χωρίς τους 
δεδουλευµένους τόκους µέχρι τη λήξη της χρήσεως και χωρίς  τις αναµενόµενες ζηµίες 
πιστωτικού κινδύνου αναλύονται ως εξής :                                                                                          

 
Για σκοπούς υπολογισµού της αναµενόµενης ζηµίας πιστωτικού κινδύνου οι καταθέσεις 
προθεσµίας ταξινοµούνται στο στάδιο 1  σύµφωνα µε ∆.Π.Χ.Π. 9.  
 
Κατάταξη προθεσµιακών καταθέσεων ανά στάδιο : 
                                                                                                                 Στάδιο 1 
                                                                                                 ΟΜΙΛΟΣ                  ΕΤΑΙΡΙΑ 
Υπόλοιπο 30.6.2019         
Λογιστικό υπόλοιπο (προ προβλέψεων)                            74.887.474              73.900.000    
Αναµενόµενες ζηµίες πιστωτικού κινδύνου                                 (23.028)                  (23.028) 
 
 

  13. Απαιτήσεις από πελάτες 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις αποµείωσης σύµφωνα µε το 
∆.Π.Χ.Π. 9 έχουν ως εξής :                          

 
 Η κίνηση  αποµείωσης για απαιτήσεις από πελάτες για την περίοδο από 1.1.2019 έως 30.6. 
2019 έχει ως εξής :  

   
Το ποσό  της αποµείωσης περιόδου Ευρώ 37.086 περιλαµβάνεται στη γραµµή Προβλέψεις 
πιστωτικού κινδύνου στην κατάσταση αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρίας. 
 
 

14. Μέρισµα 
 
Σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26.6.2019 
αποφασίσθηκε η µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2018. 
 
 

15.  Μετοχικό κεφάλαιο 
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Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά την 30.6.2019 ανέρχεται στο ποσό των  Ευρώ 
58.100.000, διαιρούµενο σε 14.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 4,15 
ευρώ εκάστης. Η Εταιρία δεν κατέχει ίδιες µετοχές 
 

16. Αποθεµατικά 
 
 Την 30η Ιουνίου 2019 τα αποθεµατικά για τον Όµιλο  και την Εταιρία αναλύονται ως κάτωθι:  
 

 

  
Το τακτικό αποθεµατικό υπολογίζεται στο 5% των καθαρών κερδών µετά την αφαίρεση του 
αναλογούντος φόρου. Ο σχηµατισµός του παύει να είναι υποχρεωτικός όταν φτάσει 
τουλάχιστον το ένα τρίτο του µετοχικού κεφαλαίου, χρησιµοποιείται δε µόνο για συµψηφισµό 
ζηµιών και δεν  είναι προς διανοµή. 
 
 
 

17. Λοιπές υποχρεώσεις 
 

  
 
 
 

18. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών 
 

Η Εταιρία ανήκει στον όµιλο της ALPHA BANK, είναι θυγατρική της ALPHA GROUP 
INVESTMENTS LIMITED στην οποία η ALPHA BANK συµµετέχει κατά 100% και παρέχει  
υπηρεσίες στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της  προς την ALPHA BANK και τις 
λοιπές εταιρίες του οµίλου. 
 
Οι όροι συνεργασίας µε τις εταιρίες αυτές δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τους συνήθως 
εφαρµοζόµενους όρους προς  µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη στις 
30.6.2019 και 31.12.2018  αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα :          
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   19. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 
 

α)   Νοµικά θέµατα  
 

α.α) Η Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών έχει ασκήσει κατά της θυγατρικής εταιρίας  
CHARDASH TRADING EOOD την από 20.12.2011 διεκδικητική αγωγή, µε την οποία ζήτησε, 
να της αναγνωρισθεί η κυριότητά και να της αποδοθεί η νοµή και κατοχή του οικοπέδου της  
CHARDASH TRADING EOOD, επί του οποίου η τελευταία έχει αναγείρει πολυώροφο κτίριο 
γραφείων. Έπειτα από την εξέταση της υποθέσεως ενώπιον του Εφετείου Σόφιας, έγινε δεκτή 
η  αγωγή της Βουλγάρικης Ακαδηµίας Επιστηµών, αναγνωρίζοντας ωστόσο το δικαίωµα στην  
CHARDASH TRADING EOOD να αρνηθεί την απόδοση του ακινήτου µέχρι την καταβολή 
από την Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών των δαπανών ανεγέρσεως του κτιρίου. Κατά της 
αποφάσεως αυτής ασκήθηκαν εκατέρωθεν αιτήσεις αναιρέσεως ενώπιον του Βουλγαρικού 
Ακυρωτικού, το οποίο διέταξε την διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης αναφορικά µε το ύψος 
των διενεργηθέντων δαπανών επί του ακινήτου και την επανεκδίκαση της υποθέσεως στο 
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Εφετείο Σόφιας. Με την απόφαση του τελευταίου στις 13.12.2017 αναγνωρίστηκε το δικαίωµα 
της  CHARDASH TRADING EOOD να αρνηθεί την απόδοση του ακινήτου µέχρι την πληρωµή 
προς αυτήν από την Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών των διενεργηθέντων δαπανών, τις 
οποίες προσδιόρισε στο ποσό των BGN 38,3 εκατ. (Ευρώ 19,5.εκατ.), ποσό το οποίο δεν 
διαφέρει ουσιωδώς από τις διενεργηθείσες δαπάνες της CHARDASH TRADING EOOD  επί 
του ακινήτου. Επίσης µε την παραπάνω απόφαση επιβλήθηκε στην  CHARDASH TRADING 
EOOD  η καταβολή δικαστικών εξόδων ύψους BGN 1.5 εκατ. (Ευρώ 0,8 εκατ.).  
 
Κατά της παραπάνω αποφάσεως του Εφετείου Σόφιας η Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών 
άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Βουλγαρικού Ακυρωτικού και επ’ αυτής εκδόθηκε 
απόφαση   µε την οποία απορρίφθηκε η εν λόγω αίτηση και επικυρώθηκε η απόφαση του 
Εφετείου Σόφιας η οποία κατέστη αµετάκλητη και εκτελεστή και πλέον κατέστη οριστική και 
αµετάκλητη η απαίτηση της θυγατρικής εταιρίας. Με την ως άνω απόφαση απορρίφθηκε 
επίσης και η αίτηση αναιρέσεως της CHARDASH TRADING EOOD µε την οποία η  
CHARDASH TRADING EOOD ζήτησε την ακύρωση αυτής κατά το µέρος της που αφορούσε 
την επιβολή των εξόδων υπέρ του ∆ηµοσίου (δικαστικού ενσήµου). Για τον συγκεκριµένο 
λόγο η εταιρία CHARDASH TRADING EOOD προχώρησε σε εγγραφή πρόβλεψης ποσού 
Ευρώ 782.047 το οποίο απεικονίζεται στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό στη γραµµή 
“Προβλέψεις” και στην Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων στη γραµµή “Λοιπές 
Προβλέψεις”. 

Σηµειώνεται ότι, συνέπεια των ανωτέρω, έχει επέλθει µεταβολή στις οικονοµικές καταστάσεις 
της CHARDASH TRADING EOOD όσον αφορά στον τρόπο απεικονίσεως του ισολογισµού 
της, αφού αναγνώρισε απαίτηση για την καταβολή των εξόδων ανεγέρσεως των  38.330.490 
BGN (Ευρώ 19.598.369) αντί για την απεικόνιση του εν λόγω ακινήτου.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω η  CHARDASH TRADING EOOD θα προβεί σε όλες τις 
προβλεπόµενες ενέργειες για την εκτέλεση της ως άνω αποφάσεως. 
  
α.β.) Η πρώην µισθώτρια υπό εκκαθάριση εταιρία ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
άσκησε κατά της Εταιρίας αγωγή ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(∆ιαδικασία Περιουσιακών ∆ιαφορών) µε την  οποία ζητά την καταβολή αποζηµιώσεως 
ποσού Ευρώ 326.090,56, νοµιµότοκως, από της επιδόσεως της αγωγής ισχυριζόµενη µε 
προσήκουσα εκτέλεση των καταρτησθέντων µεταξύ αυτής και της Εταιρίας µας από 
15.10.2008 και 5.3.2010 συµβάσεων µισθώσεως. Η διαδικασία της αγωγής αυτής ορίσθηκε 
µετά από αναβολή την 15.10.2019 και οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρίας εκτιµούν ότι οι 
πιθανότητες ευδοκίµησης υπέρ της εταιρίας ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ είναι 
χαµηλές. 
 

 
β) Φορολογικά 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρία και τις θυγατρικές αναφέρονται στην 
σηµείωση 5. 
 
 
γ)  Μισθώσεις 

 Όλα τα ακίνητα της Εταιρίας που εκµισθώνονται είναι εντός της Ελληνικής επικράτειας. 
Η Εταιρία εκµισθώνει ακίνητα µε µακροχρόνιες λειτουργικές µισθώσεις. 

 
 

Το σύνολο των ελαχίστων µελλοντικών µισθωµάτων που αναµένεται να εισπραχθούν 
αναλύεται ως εξής: 
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20. Λειτουργικοί Τοµείς 
 

Η πληροφόρηση κατά τοµέα δραστηριότητας για τον Όµιλο και την Εταιρία αναλύεται ως 
ακολούθως: 
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(1) Στα µη κατανεµόµενα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται προθεσµιακές 
καταθέσεις.  
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών για τον Όµιλο αναλύονται ως εξής :  
 
    30.6.2019 30.6.2018 
Έσοδα από εκτιµήσεις ακινήτων  2.239.371 1.834.714   
Έσοδα από διαχείριση ακινήτων  3.199.353 2.684.543   
    5.438.724 4.519.257   
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(1) Στα µη κατανεµόµενα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται προθεσµιακές καταθέσεις 
και συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρίες.  
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών για την Εταιρία  αναλύονται ως εξής :  
 
    30.6.2019 30.6.2018 
Έσοδα από εκτιµήσεις ακινήτων  1.842.381 1.547.291   
Έσοδα από διαχείριση ακινήτων  2.213.521 1.816.184   
    4.055.902 3.363.475   

 
 

21. Γνωστοποιήσεις εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών µέσων  
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων οι οποίες 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική τους αξία. 
Το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων από πελάτες,  των υποχρεώσεων προς προµηθευτές 
και των λοιπών υποχρεώσεων είναι βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα και διακανονίστηκαν στο 
αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα από την 30.6.2019. 
 
Τα “Αξιόγραφα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που 
καταχωρούνται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση” έχουν περιληφθεί µετοχές της εταιρίας 
Propindex, οι οποίες δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά. Η εύλογη αξία τους 
προσδιορίστηκε µε βάση την καθαρή θέση της εταιρίας όπως προκύπτει από τον τελευταίο 
δηµοσιευµένο ισολογισµό καθώς: 
- Ο εκδότης αποτελεί εταιρία που δραστηριοποιείται σε συγκεκριµένη αγορά και 

χαρακτηρίζεται από περιορισµένη εµπορευσιµότητα, 
-  Η αξία της µετοχής θεωρείται αµελητέα σε σύγκριση µε το σύνολο του ενεργητικού της 

Εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Οι µετοχές της εταιρίας Propindex κατατάσσονται στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας αποτίµησης 
στην εύλογη αξία. 
                       2019 2018 
Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως   47.050 47.050 
Συνολικό καθαρό κέρδος ή ζηµία που  
καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή θέση ____- ____- 
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως   47.050 47.050 
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22. Αναµόρφωση κονδυλίων συγκριτικής περιόδου 
 

Ο Όµιλος αναµόρφωσε την Ενοποιηµένη κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Ενοποιηµένη 
Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος, την Ενοποιηµένη κατάσταση Μεταβολών Καθαρής 
Θέσεως και την Ενοποιηµένη  κατάσταση Ταµειακών Ροών της 30.6.2018 αναφορικά µε την 
εξέλιξη της επίδικης υπόθεσης της θυγατρικής εταιρίας CHARDASH TRADING EOOD που 
δραστηριοποιείται στην Βουλγαρία. 

Συγκεκριµένα, όπως επεξηγείται στη σηµείωση 19, η Βουλγάρικη Ακαδηµία Επιστηµών είχε 
ασκήσει κατά της ανωτέρω θυγατρικής εταιρίας διεκδικητική αγωγή µε την οποία ζητούσε να 
της αναγνωρισθεί η κυριότητα και να της αποδοθεί η νοµή και κατοχή του οικοπέδου, επί του 
οποίου έχει αναγερθεί πολυώροφο κτήριο γραφείων στη Σόφια. Έπειτα από την εξέταση της 
υποθέσεως ενώπιον του Εφετείου Σόφιας, έγινε δεκτή η  αγωγή της Βουλγάρικης Ακαδηµίας 
Επιστηµών, αναγνωρίζοντας ωστόσο το δικαίωµα στην CHARDASH TRADING  EOOD  να 
αρνηθεί την απόδοση του ακινήτου µέχρι την καταβολή από την Βουλγαρική Ακαδηµία 
Επιστηµών των δαπανών ανεγέρσεως του κτιρίου.  

Με την απόφαση του Εφετείου Σόφιας στις 13.12.2017 αναγνωρίσθηκε το δικαίωµα της 
CHARDASH TRADING EOOD να αρνηθεί την απόδοση του ακινήτου µέχρι την πληρωµή 
προς αυτήν από την Βουλγαρική Ακαδηµία Επιστηµών των διενεργηθέντων δαπανών. 
Συνεπεία των ανωτέρω, ο Όµιλος έκρινε ότι δεν είναι πλέον εκτεθειµένος σε κινδύνους και 
οφέλη ακινήτου και αντ’ αυτού αναγνώρισε τη σχετική απαίτηση για την καταβολή των 
εξόδων ανεγέρσεως.  
Ο Όµιλος αναµόρφωσε τον Ισολογισµό της 31.12.2017, στα συγκριτικά στοιχεία στις 
οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31.12.2018, αναφορικά µε την εξέλιξη 
της επίδικης υπόθεσης της θυγατρικής εταιρίας CHARDASH TRADING EOOD, που 
δραστηριοποιείται στην Βουλγαρία. 
Ως αποτέλεσµα αυτού προχώρησε και στην και στην αναµόρφωση των προαναφερόµενων 
καταστάσεων. 

Συνεπώς η ενοποιηµένη κατάσταση αποτελεσµάτων της 30.6.2018 αναµορφώνεται ως 
κάτωθι: 
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Όσον αφορά την αναµόρφωση των κονδυλίων της ενοποιηµένης κατάστασης αποτελεσµάτων 
αναφέρουµε ότι, ποσό Ευρώ 206.363 αφορά τον µη υπολογισµό εσόδων από µισθώµατα, 
ποσό Ευρώ 369.222 αφορά τον µη υπολογισµό αποσβέσεων και ποσό Ευρώ 116.887 αφορά 
την µη επιβάρυνση µε φόρους ακινήτων για το πρώην ακίνητο ιδιοκτησίας της CHARDASH 
TRADING EOOD. Επίσης ποσό Ευρώ 31.342 αφορά λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως από 
παροχή υπηρεσιών. Ποσό Ευρώ 116.887 αφορά φόρους πρώην ακινήτου της θυγατρικής 
CHARDASH TRADING EOOD. 
 
Η Ενοποιηµένη κατάσταση Συνολικού Αποτελέσµατος της 30.6.2018 αναµορφώνεται ως 
κάτωθι:  
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Η Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσεως της 30.6.2018 αναµορφώνεται ως 
εξής : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Η Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών της 30.6.2018 αναµορφώνεται ως εξής : 
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23. Γεγονότα µεταγενέστερα των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

 
∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
της 30ης  Ιουνίου 2019  γεγονότα, που να αφορούν τον Όµιλο και την Εταιρία για τα οποία 
επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆.Π.Χ.Π.). 
 
 

 
     Αθήναι, 29  Αυγούστου 2019 

 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ                                    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                         ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ι. ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΠΟΙΜΕΝΙ∆ΗΣ            ΑΝ∆ΡΕΑΣ Π. ΖΑΠΑΝΤΗΣ 

 

 

 

∆ιαδικτυακός  τόπος ανάρτησης των Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων της 
Εταιρίας και του Οµίλου. 
 
Οι Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Οµίλου  είναι καταχωρηµένες 
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.astikaakinita.gr  και των θυγατρικών εταιριών στην 
διεύθυνση www.alpha.gr . 

 


