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1. Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

ΤΗΣ ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση»), αφορά την πρώτη 

χρήση 29/11/2006-31/12/2007 και συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε βάση το πνεύµα και τα 

αναφερόµενα στα διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) που 

εφαρµόζονται από την 1.1.2005 και στην Ελλάδα. 

 

Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο σαφή και περιεκτικό, πλην όµως ουσιαστικό όλες τις 

σηµαντικές επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειµένου να εξαχθεί 

µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα και τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της Εταιρίας µε την επωνυµία «ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ Α.Ε.» (εφεξής 

καλούµενη για λόγους συντοµίας ως «Εταιρία» ή «ALPHA TRUST») το 2007, ενώ αναφέρονται οι 

εκτιµήσεις και οι στόχοι για την τρέχουσα χρήση 2008. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 43α του 

κ.ν. 2190/1920 και δεδοµένου ότι η Εταιρία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, 

έχει ως µοναδικό σηµείο αναφοράς τα οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας. 

 

1. Γενική επισκόπηση 

 

1.1. Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη 

Τα κυριότερα µεγέθη της οικονοµικής χρήσης 2007 και οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

κερδοφορίας και αποδοτικότητας έχουν ως  κάτωθι: (ποσά σε ευρώ) 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ                  2007 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων         386.376,76 
Σύνολο Ενεργητικού      4.549.536,83 
Κύκλος Εργασιών          160.104,24 
Κέρδη προ Χρηµατοοικονοµικών, 
Φόρων & Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) 152.606,37 
Περιθώριο ΕΒΙΤDA % 95,32% 
Κέρδη προ Φόρων               -5.092,97 
Περιθώριο Κέρδους προ Φόρων % -3,18% 
Κέρδη µετά από Φόρους 55.376,76 
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1.2. Παράµετροι που επηρέασαν τα οικονοµικά αποτελέσµατα 

 

Τα αποτελέσµατα της Εταιρίας έχουν κατά κύριο λόγο διαµορφωθεί από την µοναδική 

δραστηριότητα της, δηλαδή τα έσοδα από  εκµετάλλευση ακινήτου και τα χρηµατοοικονοµικά 

έξοδα που την βαρύνουν. Τα έσοδα από ενοίκια ανήλθαν σε 160.104,24 ευρώ, ενώ τα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα σε 157.713,72 ευρώ. Το τελικό αποτέλεσµα της δραστηριότητας 

εµφανίζει κέρδη µετά από φόρους ύψους 55.376,76 ευρώ. 

 

Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο φροντίζει αµισθί για την  

καθηµερινή της λειτουργία.   

 

Τα απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του δανεισµού της κεφάλαια καταβάλλονται από την µητρική 

εταιρία και άγονται στον λογαριασµό «ποσά προορισµένα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου».Η 

κεφαλαιοποίηση των ποσών αυτών προγραµµατίζεται να γίνει µε την Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ 

διαιρούµενο σε δύο χιλιάδες (2.000) µετοχές ονοµαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε µία. 

 

2. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.Επιτοκιακός κίνδυνος Ο επιτοκιακός κίνδυνος κρίνεται 

περιορισµένος, λόγω του σταθερού επιτοκίου 

της σύµβασης leasing για την πρώτη 

πενταετία. Αναµένεται να είναι µεγαλύτερος  

µετά την πάροδο των πέντε πρώτων ετών.  

2. Κίνδυνος  ρευστότητας Η εταιρία, µέχρι την αποπληρωµή του leasing, 

βασίζεται σε αυξήσεις κεφαλαίου που 

πραγµατοποιούνται από την µητρική εταιρία. 

3. Κίνδυνος  συναλλαγµατικός 

 

∆εν υφίσταται. Το ενεργητικό αλλά και ο κύκλος 

εργασιών της εταιρίας γίνεται σε ευρώ. 

4.Κίνδυνος από την ενίσχυση του 

ανταγωνισµού 

Ο κίνδυνος ανταγωνισµού θεωρείται µικρός. Η 

εταιρία δραστηριοποιείται προς το παρόν σε 

µία επιλεγµένη περιοχή, όπου τα προς 

εκµετάλλευση επαγγελµατικά ακίνητα µε 

οµοειδή προς το ακίνητό της χαρακτηριστικά, 

είναι περιορισµένα. 
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5.Κίνδυνος αγοράς Ο κίνδυνος αγοράς, παρόλο που υφίσταται, 

δεν κρίνεται µεγάλος. Μολονότι η προσφορά 

και ζήτηση των επαγγελµατικών ακινήτων 

µεταβάλλεται διαρκώς και ανάλογα µε τις 

οικονοµικές συνθήκες, η συγκεκριµένη 

επένδυση παρουσιάζει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, τα οποία την διαφοροποιούν 

από τα προσφερόµενα προς εκµετάλλευση 

ακίνητα. 

 

 

3. Προτεινόµενο µέρισµα 

  

Η εταιρία,  δεν θα διανείµει µέρισµα. 

 

4. Εκτιµήσεις 2008 

 

Από τις 17 Μαρτίου το ακίνητο της εταιρίας είναι κενό. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει αρνητικά τα 

αποτελέσµατα της χρήσης 2008. Μετά από το προφορικό ενδιαφέρον της µητρικής εταιρίας για 

την στέγαση των γραφείων της στο εν λόγω ακίνητο, αναµένεται η οριστική απόφαση 

προκειµένου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες που θα έχουν σαν σκοπό την εκ νέου 

αξιοποίησή του. 

 

Με τιµή, 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Κηφισιά,  23 Απριλίου 2008 
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2.  Έκθεση  Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

 

Προς τους Μετόχους της  «ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » 

 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης 
∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των 
σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών 
καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή 
λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις 
περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και 
διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και 
περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 
λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
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Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από 
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το άρθρο 43α παράγραφος 3 και το περιεχόµενό  της είναι συνεπές µε τις 
συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις.       
 

 
Αθήνα, 29/4/2008 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

Μακρής ∆. Σεραφείµ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16311 

ΣΟΛ α.ε. 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
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3.  Κατάσταση Ισολογισµού 

 

 Σηµειώσεις 31/12/2007 
   
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.1 4.451.417,44 
Αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις 6.5 71.009,26 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  4.522.426,70 

   
Χρεώστες διάφοροι 6.2 25.379,08 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.3 1.731,05 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  27.110,13 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  4.549.536,83 

   
Ίδια κεφάλαια και αποθεµατικά   
Μετοχικό κεφάλαιο 6.4 60.000,00 
Ποσά προορισµένα για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου  6.4 271.000,00 
Υπόλοιπο κερδών   εις νέον  55.376,76 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   386.376,76 

   
Έντοκα δάνεια  6.6 3.857.963,36 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  30.853,42 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  3.888.816,78 

   
Βραχυπρόθεσµο µέρος εντόκων δανείων 6.6 258.040,03 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  5.763,73 
Υποχρεώσεις για φόρους τέλη  6.9 10.539,53 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  274.343,29 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  4.549.536,83 
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4. Αποτελέσµατα χρήσης  

 Σηµειώσεις 
Περίοδος 

29.11.06-31.12.07 
   
Κύκλος εργασιών 6.7 160.104,24 
Κόστος πωληθέντων  0,00 
Μικτό κέρδος  160.104,24 
   
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως  0,00 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  -7.497,87 
Άλλα έξοδα εκµεταλλεύσεως  0,000 

Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων  152.606,37 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   14,38 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  6.8 -157.713,72 
Κέρδη προ φόρων  -5.092,97 
   
Φόρος εισοδήµατος 6.9 60.469,73 
Κέρδη µετά από φόρους  55.376.76 
Κατανεµηµένα σε    
Μετόχους µητρικής  55.376,76           
Βασικά κέρδη ανά µετοχή 6.10          27,68 

 

 

 

5. Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Ποσά 
προοριζόµενα 
για αύξηση 
µετοχικού 
κεφαλαίου 

Υπόλοιπο 
Κερδών σε 

Νέο Σύνολο 
     
Ιδρυση εταιρείας 60.000,00   60.000,00 
Καταβολές 
µετόχων  271.000,00  271.000,00 
Κέρδη χρήσης    55.376,76 55.376,76 
     
 60.000,00 271.000,00 55.376,76 386.376,76 
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6. Κατάσταση ταµειακών ροών  

Λειτουργικές δραστηριότητες  
Κέρδη προ φόρων -5.093
Πλέον / µείον προσαρµογές για:  
Αποσβέσεις 0
Προβλέψεις 0
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητος -14
 -5.107
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 157.714

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:  
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -25.379

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 36.617
(Μείον):  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -157.714
Καταβεβληµένοι φόροι 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 6.131
  
Επενδυτικές δραστηριότητες  
Απόκτηση ενσώµατων και άυλων παγίων -4.451.417
Τόκοι εισπραχθέτες 14
Κέρδη από πώληση παγίων 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -4.451.403
  
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αντληθέντα δάνεια 4.271.671
Εξοφλήσεις δανείων -155.668
Επιστροφή κεφαλαίου στους µετόχους  

Εισπράξεις από από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 331.000
Μερίσµατα πληρωθέντα στους µετόχους 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ) 4.447.003
  

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 1.731

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 0

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.731
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7. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων  

1. Πληροφορίες για την Εταιρία 

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 2006. Η άδεια συστάσεως εκδόθηκε την 29.11.2006 από την 

Νοµαρχία Αθηνών και έλαβε Αρ.ΜΑΕ. 61886/01ΑΤ/Β/06/489.  

 

Με βάση το Καταστατικό η επωνυµία της εταιρείας είναι «ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ Α.Ε.». 

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Κηφισιάς. 

 

Σκοπός της Εταιρίας είναι η αγορά, πώληση, εκµίσθωση, µίσθωση, ανταλλαγή ακίνητων, η 

σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, η κατάρτιση κανονισµών που διέπουν τις σχέσεις 

συνιδιοκτητών, η εν γένει εκµετάλλευση ακινήτων και η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων 

οικοδοµών, προς µεταπώληση ή εκµετάλλευση. 

Σηµειώνουµε ότι η εταιρεία αποτελεί µέλος του Οµίλου εταιρειών της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

µε έδρα την Κηφισιά και ΑΡ .ΜΑΕ  23491/01ΑΤ/Β/91/413/02 και περιλαµβάνεται στις 

ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρείας. 

 
 

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων. 

 

2.1 Γενικά 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας «ALPHA TRUST   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ Α.Ε.» µε ηµεροµηνία  

31 ∆εκεµβρίου 2007, που καλύπτουν περίοδο από την 29η Νοεµβρίου 2006 έως και την 31η 

∆εκεµβρίου 2007, έχουν συνταχθεί µε βάση 

• την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή 

συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες (κυρίως εµπορικό 

χαρτοφυλάκιο χρεογράφων), 

• την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), 

• την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων, 

• την οµοιοµορφία παρουσίασης, 

• τη σηµαντικότητα των στοιχείων, 

και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) τα οποία 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις ερµηνείες 
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τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB που 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον κανονισµό αριθ. 1606/2002. Οι λογιστικές 

αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. Η παρούσα χρήση είναι η πρώτη εταιρική και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία. 

 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και 

κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών από την Εταιρία και γενικότερα τον Όµιλο.  

 

Σηµαντική σηµείωση 1 

 

Οι σηµαντικότερες από τις παραδοχές που έγιναν αναφέρονται στις σηµειώσεις των Οικονοµικών 

Καταστάσεων, όπου κρίνεται σκόπιµο. Σηµειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις αυτές 

βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας, σε σχέση µε τις τρέχουσες 

συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτές. 

 

 

2.2 Ενοποίηση 

  

Η Εταιρία αποτελεί µέλος του Οµίλου εταιριών της ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε έδρα την 

Κηφισιά και ΑΡ .ΜΑΕ  23491/01ΑΤ/Β/91/413/02 και περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες 

Οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρίας. 

 

3. Βασικές Λογιστικές Αρχές 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν από την Εταιρία για τη σύνταξη των οικονοµικών του 

καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 

3.1. Ενσώµατα Πάγια 

 

Ακίνητα 

 

Τα ακίνητα που ανήκουν στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις, στις αξίες κτήσης τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση 

της αξίας τους.  

 

Λοιπά ενσώµατα Πάγια 
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Τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις 

αξίες κτήσης τους, µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση της αξίας τους. Το 

κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των 

ενσώµατων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές 

αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του 

παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και 

συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. Οι αποσβέσεις των 

άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια 

της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής: 

 

3.2. Ακίνητα 

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται αρχικώς στο κόστος τους. Μετά την αρχική καταχώρηση 

τα ακίνητα αποτιµώνται στην πραγµατική αξία τους και το καθαρό κέρδος ή η ζηµιά από την 

αποτίµηση αυτή, περιλαµβάνεται στο αποτέλεσµα της περιόδου στην οποία ανακύπτει. Η 

πραγµατική αξία της επένδυσης  σε ακίνητα είναι η αγοραία αξία τους. Επί των επενδύσεων σε 

ακίνητα δεν διενεργούνται αποσβέσεις. 

 

3.3 Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 

 

Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται άδειες λογισµικού, που αποτιµούνται στο 

κόστος κτήσης, µείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά την 

διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, περίπου 8 έως 10 έτη. 

 

3.4 Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού 

 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το 

µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης (τιµή πώλησης µειωµένη κατά τα έξοδα 

πώλησης) και της αξίας χρήσης (όπως υπολογίζεται από τις καθαρές ταµιακές ροές). Η ζηµία 

λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία των 

στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το 

ανακτήσιµο ποσό τους. 

 

 

3.5 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
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Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις περιλαµβάνουν εγγυήσεις µισθωµάτων, εγγυήσεις προς 

οργανισµούς κοινής ωφέλειας (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ.), µακροπρόθεσµης διάρκειας, και σε περίπτωση 

που τα ποσά είναι σηµαντικά, γίνεται προεξόφληση αυτών σε παρούσα αξία για τα επόµενα 

χρόνια που αναµένεται να εισπραχθούν.  

 

3.6 Θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

(α) Θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η ύπαρξη 

τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική 

ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών.  

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές  καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και αποτιµούνται στις 

πραγµατικές  (εύλογες) αξίες. Η εύλογη αξία των µετοχών αυτών προσδιορίζεται µε την χρήση 

τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται στα δεδοµένα της αγοράς αλλά και της 

οικονοµικής κατάστασης των θυγατρικών κατά την ηµεροµηνία  σύνταξης των Οικονοµικών τους 

Καταστάσεων. 

 (β) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Συνδεδεµένες είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες η εταιρεία έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, 

το οποίο γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των 

δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αναγνωρίζονται στο κόστος 

κτήσεως.  Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις περιλαµβάνει και την 

υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν ζηµίες αποµείωσης). 

 

3.6 Χρηµατοοικονοµικά µέσα (χρεόγραφα) 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό 

περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τα χρεόγραφα, τις λοιπές απαιτήσεις, τις συµµετοχές, τις 

βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσεως, βάσει της ουσίας 

και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, µερίσµατα, 

κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα.  
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Τα χρεόγραφα (∆ΛΠ 32 & 39) είναι έγγραφα (τίτλοι) τα οποία ενσωµατώνουν δικαίωµα σε 

ορισµένο περιουσιακό στοιχείο δυνάµενο να αποτιµηθεί σε χρήµα. Οι τίτλοι είναι είτε ονοµαστικοί 

είτε ανώνυµοι. Τα κυριότερα είδη χρεογράφων είναι οι µετοχές, οι οµολογίες, τα οµόλογα 

(κρατικά, τραπεζικά ή εταιρικά), τα έντοκα γραµµάτια, τα αµοιβαία κεφάλαια κλπ. Οι αγορές και οι 

πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών µέσων αναγνωρίζονται την ηµεροµηνία της συναλλαγής, που 

είναι η ηµεροµηνία που δεσµεύεται η εταιρεία να αγοράσει ή πουλήσει το µέσο. Όλα τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, 

που είναι η πραγµατική αξία του δοθέντος ανταλλάγµατος (για περιουσιακά στοιχεία) ή του 

ληφθέντος ανταλλάγµατος (αν πρόκειται για υποχρεώσεις), στο οποίο κόστος, περιλαµβάνονται 

και τα έξοδα συναλλαγής. 

 

Για την Εταιρία, τα χρεόγραφα χαρακτηρίζονται ως τίτλοι για εµπορικούς σκοπούς, δηλαδή 

θεωρείται ότι αγοράσθηκαν και διατηρούνται µε σκοπό τη ρευστοποίησή τους σε βραχυχρόνιο 

διάστηµα για την αποκόµιση κέρδους. 

Συνεπώς, εντάσσονται στην κατηγορία του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα 

στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης» και η αποτίµησή τους 

γίνεται στην εύλογη αξία τους, ενώ τα εξ αποτίµησης κέρδη ή ζηµιές συµπεριλαµβάνονται στο 

αποτέλεσµα της περιόδου. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 

χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη 

διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης, 

όπως, ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και 

προεξόφληση ταµειακών ροών. 

 

3.7 Εµπορικές απαιτήσεις 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις (εισπρακτέες σε περίοδο µικρότερη 

των 12 µηνών από την ηµεροµηνία καταχώρησης) και καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, 

ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης είσπραξης και ένδειξης αποµείωσης της απαίτησης 

υπολογίζεται πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση αποτιµάται 

στο ανακτήσιµο ποσό αυτής, δηλαδή στην παρούσα αξία των µελλοντικών ροών που εκτιµάται 

ότι θα εισπραχθούν. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. 

 

 

3.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 
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Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών αποτελούνται από µετρητά στην τράπεζα και στο 

ταµείο, καθώς και βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως οι τραπεζικές 

καταθέσεις, µε διάρκεια έως τρεις µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης αυτών 

 

3.9  Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρίας. 

Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση 

µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως 

που αποκτάται. 

Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, έως 

ότου οι ίδιες µετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν.  Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων 

µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εµφανίζεται ως 

αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

 

3.10 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τρέχοντες και αναβαλλόµενους 

φόρους, δηλαδή φόρους ή φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε οικονοµικά οφέλη που 

προέκυψαν κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από 

τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Οι υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από φόρο 

εισοδήµατος που εµφανίζονται στον Ισολογισµό περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις φορολογικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους 

φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και τους τυχόν πρόσθετους φόρους 

εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι υπολογίζονται σύµφωνα 

µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν κατά τις 

διαχειριστικές περιόδους που αφορούν, επί των αντίστοιχων φορολογητέων κερδών. Όλες οι 

αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Ο 

αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης (liability 

method), βάσει των προσωρινών διαφορών οι οποίες προκύπτουν µεταξύ της λογιστικής αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που περιλαµβάνονται στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύµφωνα µε τη φορολογική 

νοµοθεσία. Για τον προσδιορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας εισοδήµατος χρησιµοποιούνται 

οι φορολογικοί συντελεστές που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία 

του Ισολογισµού. Στην περίπτωση όµως που οι προσωρινές διαφορές που προκαλούν την 
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αναβαλλόµενη φορολογία πρόκειται να τακτοποιηθούν σε χρόνο µεταγενέστερο,  για τον 

προσδιορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας εισοδήµατος χρησιµοποιούνται οι φορολογικοί 

συντελεστές που θα ισχύουν βάση του Νόµου στον µεταγενέστερο αυτό χρόνο.  

Η εταιρεία αναγνωρίζει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις όταν είναι πιθανόν τα µελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη να είναι επαρκή για τον συµψηφισµό των προσωρινών διαφορών. 

Σηµειώνεται ότι δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος για τις προσωρινές 

διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, αφού είναι πιθανό οι 

προσωρινές διαφορές να µη µπορούν να αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. Οι περισσότερες 

αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως µέρος 

των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρεία είναι µόνο η τρέχουσα χρήση. 

 Ο προσδιορισµός του φόρου που ενδεχοµένως θα προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο, αν και 

είναι αβέβαιος, έχει καλυφθεί µε αντίστοιχες προβλέψεις. 

  

3.11 Παροχές στο προσωπικό 

 

Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους όταν 

υπάρχουν, (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος 

αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε 

περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η Εταιρία 

αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά 

την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 

 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

περιλαµβάνουν, τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών, όσο και πρόγραµµα 

καθορισµένων παροχών. 

 

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών. Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η 

υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική) περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να 

συνεισφέρει στον φορέα (ασφαλιστικό ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις 

παροχές (συντάξεις, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, κτλ). 

 

Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο 

στην περίοδο που αφορά. 
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Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών. Το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών της εταιρείας 

αφορά στη νοµική υποχρέωσή του για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζηµίωσης κατά την 

ηµεροµηνία εξόδου κάθε εργαζοµένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η υποχρέωση 

που καταχωρείται στον ισολογισµό για το πρόγραµµα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης 

για την καθορισµένη παροχή ανάλογα µε το δεδουλευµένο δικαίωµα των εργαζοµένων και σε 

σχέση µε τη χρονική στιγµή που αναµένεται να καταβληθεί η παροχή αυτή. 

Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την 

χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).  

 

3.12 Προβλέψεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 37, όταν: 

• η Εταιρία έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη) ως αποτέλεσµα 

γεγονότος του παρελθόντος, 

• πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για 

το διακανονισµό της δέσµευσης, και 

• είναι δυνατό να εκτιµηθεί αξιόπιστα το ποσό της δέσµευσης. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην 

περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό 

επιτόκιο. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά 

οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικού οφέλους είναι πιθανή. 

 

3.12 Αναγνώριση Εσόδων 

 

Τα έσοδα λογίζονται µόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη 

συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση, πιο συγκεκριµένα: 

 

Πώληση αγαθών 

Τα έσοδα από την πηγή αυτή αναγνωρίζονται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που 

απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή. Τα έσοδα 

λογίζονται µόνο κατά την έκταση που η αντίστοιχη απαίτηση είναι ανακτήσιµη. 

 

 

Λοιπές υπηρεσίες. 
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Τα έσοδα από λοιπές υπηρεσίες καταχωρούνται µε βάση το χρόνο ολοκλήρωσης της 

προσφερόµενης υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη 

συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

 

Τόκοι 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων 

(λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου). 

 

Μερίσµατα 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης από τους 

µετόχους, δηλαδή µετά την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Έσοδα από ενοίκια. 

Τα έσοδα ενοικίων από επενδύσεις σε ακίνητα λογίζονται σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια 

της µίσθωσης. 

 

3.13  ∆ιανοµή µερισµάτων 

 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων . 

 

3.14 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ 

 

Μέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων εκδόθηκαν νέα Πρότυπα 

∆ιερµηνείες και τροποποιήσεις υφισταµένων Προτύπων τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2008 ή και µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της 

∆ιοίκησης του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων 

και διερµηνειών έχει ως εξής. 

 

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε ισχύ, για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009. 

 

 Το τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε την 

διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την πρόσθετη «Κατάσταση της 

Χρηµατοοικονοµικής Θέσης» στην αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης συγκριτικής περιόδου, 

στην περίπτωση αναδροµικής εφαρµογής λογιστικής πολιτικής και αναδροµικής αναδιατύπωσης 
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ή αναταξινόµησης στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού 

πέραν της διαφορετικής παρουσίασης θα έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις, ιδίως στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος. Ο Όµιλος θα διενεργήσεις τις απαραίτητες αλλαγές στις 

οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009  

  

Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009.  

 

Το νέο πρότυπο απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούµενο για την άµεση αναγνώριση 

στα έξοδα του κόστους δανεισµού που σχετιζόταν µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 

περιουσιακών στοιχείων. Με δεδοµένο ότι η εφαρµογή του προτύπου δεν έχει αναδροµική ισχύ, 

οι οικονοµικές καταστάσεις δεν θα επηρεασθούν. 

 

Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 και ∆ΛΠ 1 µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2009.  

 

Η τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 32 αφορά την λογιστική αντιµετώπιση κάποιων ιδιαίτερων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων που πληρούν τον ορισµό της υποχρέωσης αλλά αντιπροσωπεύουν 

υπολειµµατικό δικαίωµα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και συνεπώς 

εντάσσονται στην καθαρή θέση, µε ταυτόχρονη τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1, ώστε να 

συµπεριληφθούν στο κείµενό του κάποιες πρόσθετες γνωστοποιήσεις που προκύπτουν από την 

ανωτέρω τροποποίηση. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το πρότυπο αυτό δεν έχει επί του παρόντος εφαρµογή στον 

Όµιλο και την Εταιρεία. 

 

 

Αντικατάσταση του ∆.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για επιχειρηµατικές 

συνενώσεις, µε ηµεροµηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2009. 

 

Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των περιουσιακών 

στοιχείων, των υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας, καθώς και στις 

απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρµογή του θα έχει 

επίδραση στις µελλοντικές αγορές επιχειρήσεων. Πάντως ο όµιλος δεν προτίθεται να προβεί σε 

νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου, (η οποία επιτρέπεται) για αγορές στις οποίες ενδεχοµένως 

προβεί, πριν την ηµεροµηνία της υποχρεωτικής ισχύος του. 
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∆.Π.Χ.Π 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν 

την ή µετά την 01/01/2009.  

 

Το ∆.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που 

επιφέρει το πρότυπο, είναι, η βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η δυνατότητα 

επιµέτρησης των στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των 

εσωτερικών αναφορών προς τον λαµβάνοντα τις αποφάσεις, προκειµένου να κατανεµηθούν οι 

πόροι και να εκτιµηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση 

στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Π.2—Συναλλαγές Οµίλου και Ιδίων Μετοχών», µε ισχύ, για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/03/2007. 

 

Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό, παροχής δικαιωµάτων σε 

συµµετοχικούς τίτλους από µία επιχείρηση στους εργαζοµένους της, για τα οποία (δικαιώµατα), η 

επιχείρηση επιλέγει ή είναι υποχρεωµένη να αγοράσει τους συµµετοχικούς τίτλους από τρίτο 

µέρος προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, παροχής δικαιωµάτων σε 

συµµετοχικούς τίτλους, είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από τους µετόχους της , τους 

οποίους (συµµετοχικούς τίτλους) θα παράσχουν οι µέτοχοι και παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους 

που εµπλέκονται δύο ή περισσότερες εταιρείες του οµίλου. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή 

στον Όµιλο και την Εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία 12 « Συµφωνίες Παραχώρησης του ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών», µε 

ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008.  

 

Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό, εκ µέρους του παραχωρησιούχου, 

συµφωνιών παραχώρησης, από τον δηµόσιο προς τον ιδιωτικό τοµέα. Η διερµηνεία αυτή, δεν 

έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία 13 «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ, για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2008.  

 

Η διερµηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης, που µια 

οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής πώλησης αγαθών , παροχής 

υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η οποία 

(ανταµοιβή της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί 
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στο µέλλον, µε την λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερµηνεία αυτή, δεν 

έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. 

 

∆ιερµηνεία 14 «∆.Λ.Π.19--Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων παροχών, οι 

ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», µε ισχύ, για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2008.  

 

Η διερµηνεία αυτή αντιµετωπίζει τα θέµατα της επιστροφής χρηµάτων ή µειώσεων σε µελλοντικές 

εισφορές, πως µία ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να επηρεάσει την δυνατότητα 

µείωσης µελλοντικών καταβολών και πότε µία ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να 

δηµιουργήσει υποχρέωση, σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει 

εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. 

4. ∆ιαχείριση κινδύνων 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Εταιρία εκτίθεται σε περιορισµένο φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι 

στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος 

ταµειακών ροών. Η διαχείριση των κινδύνων διεκπεραιώνεται µέσω των αρµοδίων υπηρεσιών 

της Εταιρίας  και τα βασικά στοιχεία αναλύονται παρακάτω: 

α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς, παρόλο που υφίσταται, δεν κρίνεται µεγάλος. Μολονότι η προσφορά και 

ζήτηση των επαγγελµατικών ακινήτων µεταβάλλεται διαρκώς και ανάλογα µε τις οικονοµικές 

συνθήκες, η συγκεκριµένη επένδυση παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα ποία την 

διαφοροποιούν από τα προσφερόµενα προς εκµετάλλευση ακίνητα.   

β) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται, το ενεργητικό αλλά και  ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας  γίνεται 

σε ευρώ. 

γ) Επιτοκιακός κίνδυνος. 

Ο επιτοκιακός κίνδυνος κρίνεται περιορισµένος, λόγω του σταθερού επιτοκίου της  

χρηµατοδοτικής µίσθωσης  για την πρώτη πενταετία. Αναµένεται να είναι µεγαλύτερος µετά την 

πάροδο των πέντε πρώτων ετών. 

δ) Κίνδυνος από την ενίσχυση του ανταγωνισµού 

Ο κίνδυνος αυτός θεωρείται µικρός. Η Εταιρία δραστηριοποιείται προς το παρόν σε µία 

επιλεγµένη περιοχή, όπου τα προς εκµετάλλευση επαγγελµατικά ακίνητα µε οµοειδή προς το 

ακίνητό της χαρακτηριστικά, είναι περιορισµένα.  

ε) Κίνδυνος ρευστότητας 
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Η Εταιρία µέχρι την αποπληρωµή της χρηµατοδοτικής µίσθωσης βασίζεται σε αυξήσεις 

κεφαλαίου που πραγµατοποιούνται από την µητρική εταιρία. 

5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

Η   αγορά, πώληση, εκµίσθωση, µίσθωση, ανταλλαγή ακίνητων, η σύσταση οριζόντιας ή κάθετης 

ιδιοκτησίας, η κατάρτιση κανονισµών που διέπουν τις σχέσεις συνιδιοκτητών, η εν γένει 

εκµετάλλευση ακινήτων και η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδοµών, προς µεταπώληση ή 

εκµετάλλευση είναι ο αποκλειστικός σκοπός και αντικείµενο της Εταιρίας, τα έσοδά της 

προέρχονται κυρίως από έσοδα ενοικίων από επενδύσεις σε ακίνητα και ως εκ τούτου δεν 

υπάρχουν τοµείς που θα µπορούσαν να παράσχουν πρόσθετη πληροφόρηση.   

 

6. Σηµειώσεις επί των κονδυλίων των Οικονοµικών Καταστάσεων 

6.1. Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Αφορά ένα ακίνητο και ειδικότερα :  µία οικοδοµή υπό τον χαρακτηρισµό «∆ιατηρητέο κτίριο», η 

οποία ανακαινίστηκε το 1994, µε τα συστατικά, παραρτήµατα και παρακολουθήµατά  της, 

κτισµένης επί  τµήµατος αποκλειστικής χρήσης του όλου οικοπέδου, έκτασης 1.170,00 τετρ. 

µέτρων , µε πρόσοψη στην οδό Τατοίου εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως του ∆ήµου 

Κηφισιάς Αττικής. Το παραπάνω ακίνητο αποκτήθηκε την 14 Φεβρουαρίου 2007 µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση αστικού ακινήτου αξίας 4.387,15 χιλ. ευρώ για χρονικό διάστηµα 15 ετών 

και εκµισθώτρια εταιρία είναι η  «EFG EUROBANK ERGASIAS  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» 

 Κατά την 31.12.2007 το εν λόγω ακίνητο δεν αποτιµήθηκε στην εύλογη αξία του λόγω µη 

παρέλευσης σηµαντικού χρονικού διαστήµατος από την απόκτησή του και της µη σηµαντικής 

µεταβολής των συνθηκών στην αγορά των ακινήτων   

Η ανάλυση του κόστους απόκτησης του ακινήτου αυτού έχει ως εξής 

  

 31.12.2007 

Γήπεδα Οικόπεδα 3.390.825,27 

Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων 996.320,90 

Έξοδα απόκτησης ακινήτων 64.271,27 

 4.451.417,44 
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6.2. Χρεώστες διάφοροι 

 

Η ανάλυση των χρεωστών διαφόρων έχει ως εξής: 

 31.12.07 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 15.516,14 

Φόρος προστιθέµενης αξίας 9.861,50 

Προκαταβολές φόρων 1,44 

Σύνολο 25.379,08 

 

 

6.3. Ταµειακά διαθέσιµα  

Η ανάλυση των ταµειακών διαθεσίµων της εταιρείας έχει ως εξής: 

 

 31.12.07 

Ταµείο 162,12 

Καταθέσεις όψεως 1.568,93 

Σύνολο 1.731,05 

6.4. Μετοχικό Κεφάλαιο  

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την 31.12.07 ανέρχεται στο ποσό των € 60.000,00 και 

αποτελείται από 2.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 30,00  € ανά µετοχή. 

 

  

 Αριθµός Κοινές Ίδιες  

 µετοχών µετοχές µετοχές Σύνολο 

31-∆εκ-07 2.000 2.000 0 2.000 

 

Το ποσό για αύξηση µετοχικού Κεφαλαίου 271.000 € αναµένεται να κεφαλαιοποιηθεί κατά την 

Τακτική Γενική Συνέλευση, µαζί µε τυχόν µεταγενέστερες για τον ίδιο λόγο καταβολές. 
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6.5. Αναβαλλόµενη φορολογία 

 

Οι λογαριασµοί των αναβαλλόµενων φόρων αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

29 Νοεµβρίου 

2006 

Χρέωση / 

πίστωση στην 

κατάσταση 

αποτελεσµάτων 

31 ∆εκεµβρίου 

2007 

    

Από ακίνητα 0 1.100.000,11 1.100.000,11 

Από δάνεια υποχρεώσεις 0 -1.028.990,84 -1.028.990,84 

 0 71.009,27 71.009,27 

 

6.6.Μακροπρόθεσµα και  βραχυπρόθεσµα δάνεια. 

 

Η κίνηση των δανείων κατά την διάρκεια της χρήσης 2007 έχει ως εξής. 

 

 Υπόλοιπα 

 31.12.07 

Πιστώσεις περιόδου 4.387.146,17 

Εξοφλήσεις 429.182,81 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 3.857.963,36 

 

 

 

Υπόλοιπα 

 31.12.07 

Πιστώσεις περιόδου 258.040,03 

Εξοφλήσεις 0,00 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 258.040,03 
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6.7. Κύκλος Εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών  παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 31/12/2007 

Ενοίκια κτιρίων  160.104,24 

Σύνολο 160.104,24 

 

6.8. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

Τα χρηµατοοικονοµικών  έξοδα περιλαµβάνουν τόκους και συναφή έξοδα της χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης ακινήτου. 

 

6.9. Φόρος εισοδήµατος 

 

Τα ποσά του φόρου εισοδήµατος αναλύεται ως εξής. 

 

 

29.11.2006 

-31.12.2007 

Φόρος εισοδήµατος 10.539,53 

Αναβαλλόµενος φόρος -71.009,27 

Σύνολο -60.469,73 

 

6.10. Κέρδη ανά µετοχή και µερίσµατα 

 

Με βάση τα αποτελέσµατα του ισολογισµού της 31.12.07 η ∆ιοίκηση της εταιρείας θα προτείνει τη 

µη διανοµή µερίσµατος, η οποία εξασφαλίζεται από την συµµετοχή της µητρικής εταιρείας 

κατά99,99%.  

Τα κέρδη ανά µετοχή έχουν υπολογιστεί ως εξής: 

 

 31.12.07 

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους  55.376,76 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών  2.000 

Βασικά κέρδη κατά µετοχή 27,68 
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6.11. Απασχολούµενο προσωπικό 

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

6.12. Μεταγενέστερα γεγονότα 

Από τις 17 Μαρτίου 2008 το ακίνητο της εταιρίας είναι κενό. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει 

αρνητικά τα αποτελέσµατα της χρήσης 2008. Μετά από το προφορικό ενδιαφέρον της µητρικής 

εταιρίας για την στέγαση των γραφείων της στο εν λόγω ακίνητο, αναµένεται η οριστική απόφαση 

προκειµένου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες που θα έχουν σαν σκοπό την εκ νέου 

αξιοποίησή του. 

6.13. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την Εταιρία µέρη 

Συναλλαγές µεταξύ της εταιρίας και των υπολοίπων εταιρειών του οµίλου δεν υφίστανται. 

 

∆εν υπάρχουν  αµοιβές και λοιπές παροχές της εταιρείας προς τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου κατά τη χρήση 2007. 

 

Τα µέλη του ∆.Σ. δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων εταιριών σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση 

µε άλλες εταιρίες. Επιπλέον, ουδεµία επιχειρηµατική σχέση, συµφωνία, σύµβαση ή συναλλαγή 

υφίσταται µεταξύ της Εταιρίας και των εταιριών στο κεφάλαιο και τη διοίκηση των οποίων 

συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ. ή και οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίες δεν προκύπτουν από 

το πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητάς τους.  

 

6.14. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία 

της Εταιρίας. 

 
 

Κηφισιά,  23 Απριλίου 2008 
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