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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με Επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου
2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας
“Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα:
1) Στις εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού
ευρώ 1.360.000. Η μη διενέργεια της απαιτούμενης απομείωσης συνιστά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από το Ν. 4308/2014 όπως ισχύει, με συνέπεια, η αξία των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες, τα
αποτελέσματα της χρήσεως και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 1.360.000.
2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις
2016 έως 2021. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά .Η
εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν
σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.
Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης
που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο
της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την
Εταιρία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη μας.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας
της Εταιρίας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα
που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρία ή να διακόψει τη
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο
τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα
δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα
μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με
βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα
για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία,
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
διαδικασιών κατάλληλων ελεγκτικών για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας.
 Αξιολογούμε λογιστικών την καταλληλότητα των αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης
αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την
ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα η Εταιρία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
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 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου,
καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015,
σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2021.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας για την εταιρία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου εκτός από το πρώτο θέμα που περιγράφεται στην
παράγραφο “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

Νικόλαος Β. Τσιρώνης
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23711 Α.Μ. ΕΛΤΕ 1842
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2021

(Οικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Επενδύσεις σε ακίνητα
Λοιπά ενσώματα στοιχεία
Σύνολο

31.12.2021

31.12.2020

3.085.288,46
24.746,18
10.372,24
0,00
0,00
3.120.406,88

3.085.288,46
42.234,21
8.056,92
0,00
0,00
3.126.597,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Προκαταβολές και πάγια υπό κατασκευή

11.907,63

23.214,38

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Διαθέσιμα για πώληση
Λοιπά
Σύνολο

0,00
26.467,35
0,00
39.114,92
65.582,27

0,00
28.967,35
0,00
37.969,70
66.937,05

3.197.896,78

3.216.748,91

369.525,41
0,00
0,00
0,00
0,00
369.525,41

246.589,71
0,00
0,00
0,00
0,00
246.589,71

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Προπληρωμένα έξοδα
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

1.857.360,49
0,00
181.893,87
0,00
51.406,23
0,00
123.702,64
2.214.363,23

1.782.763,00
0,00
189.707,25
0,00
16.010,00
0,00
229.993,58
2.218.473,83

Σύνολο κυκλοφορούντων

2.583.888,64

2.465.063,54

Σύνολο Ενεργητικού

5.781.785,42

5.681.812,45

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Σύνολο

31.12.2021

31.12.2020

1.723.119,30
2.083.614,54
0,00
3.806.733,84

1.723.119,30
2.083.614,54
0,00
3.806.733,84

9.948,43
0,00
(8.219,04)
1.729,39

9.948,43
0,00
(627.277,50)
(617.277,50)

3.808.463,23

3.189.456,34

3.568,86
0,00
3.568,86

3.568,86
0,00
3.568,86

8.329,75
217.341,86
225.671,61

56.124,13
57.325,57
113.446,70

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο

54.229,50
0,00
1.208.085,96
0,00
358.082,55
27.368,70
28.097,23
68.217,78
0,00
1.744.081,72

119.390,63
0,00
1.498.713,43
0,00
299.781,09
92.800,45
271.194,31
93.460,64
0,00
2.375.340,55

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.969.753,33

2.488.787,25

Σύνολο Παθητικού

5.781.785,42

5.681.812,45

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 9-21) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(κατά λειτουργία)

Από 1η Ιανουαρίου έως
31.12.2021
31.12.2020

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα

2.391.670,18
(2.177.972,07)
213.698,11

2.538.880,34
(2.772.489,61)
(233.609,27)

1.143.715,36
1.357.413,47

331.438,17
97.828,90

(190.389,77)
(539.696,20)
0,00
0.00
(39.227,70)
67.066,35
655.166,15

(106.340,38)
(253.146,18)
0,00
0,00
(14.567,17)
0,00
(276.224,83)

0,00
(36.159,26)
619.006,89

0,76
(58.027,84)
(334.251,91)

0,00

0,00

619.006,89

(334.251,91)

Λοιπά συνήθη έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτέλεσμα χρήσεως μετά από φόρους

Οι συνημμένες σημειώσεις (σελ. 9-21) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
α) Επωνυμία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Εταιρία
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2021 - 31.12.2021
δ) Διεύθυνση της έδρας: Εγνατίας 123 Κομοτηνή, Τ.Κ. 69 132.
ε) Αρ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β/86/56 & Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 53675911000.
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα
νόμο.
θ) Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της
Εταιρείας.
ι)

Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2021, που καλύπτουν την χρήση από την 1η
Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, καταρτίσθηκαν από τη Διοίκησή της με βάση τον Ν. 4308/2014
όπως ισχύει.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της 31ης Δεκεμβρίου 2021 είναι οι έβδομες (7) που συντάσσονται από
την Εταιρία με βάση τον Ν. 4308/2014 όπως ισχύει. Για τις χρήσεις έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014 η Εταιρία
τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και συνέτασσε τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920 και του Ε.Γ.Λ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας εφόσον
και όπου αυτό ήταν απαιτητό.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2021, βασίστηκε στην αρχή της συνέχισης
της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι κυριότεροι παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητες σε ότι αφορά την εφαρμογή της εν λόγω αρχής
σχετίζονται κυρίως με το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και διεθνώς και με τα επίπεδα
ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου και του τραπεζικού συστήματος και τη μη δημοπρασία έργων στην
περιφέρεια.
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Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες:
α) Οι ζημίες εις νέο ανέρχονται στο ποσό των € -8.219,04 €.
β) Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των € 3.808.463.23 €.
γ) Η Εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και
προμηθευτές.
δ) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται σε € 1.744.081,72, έναντι
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού € 2.583.888,64.
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από
την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των
εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές
βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις
περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι
σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την
απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή
της.
3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές
και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει
κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών,
περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με
το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που
σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην
περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων
πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος
που αναλογούν σε αυτό.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος
(αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου,
μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

10

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αποσβένονται με ετήσιο
συντελεστή απόσβεσης 4%, που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης, μείον αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης,
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια αποσβένονται
με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που αντανακλούν την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους:
α/α

Περιγραφή

Συντελεστής απόσβεσης

(1)

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10%

(2)

Μεταφορικά μέσα

12%

(3)

Εξοπλισμός Η/Υ

20%

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής
αναγνώρισης:
i) Τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Η απόσβεση των αύλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός του χρόνου αυτού.
Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
ii) Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την
ανακτήσιμη αξία του.
γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά
οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά
προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.
Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων,
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος
τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.
Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και
κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το
ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες
κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών
προδιαγραφών.
Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως
εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής
μεθόδου αποσβέσεως σε 10 έτη.
Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συμμετοχές
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Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους όταν
υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη.
Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία
τους.
Για τις συμμετοχές της εταιρείας σε Κ/Ξ δεν είναι εφικτό να προσδιορισθεί η εύλογη αξία, η πορεία της κάθε
Κ/Ξ εξαρτάται από την εξέλιξη του έργου για την εκτέλεση του οποίου έχει συσταθεί.
Οι συμμετοχές αφορούν συμμετοχή σε Κοινοπραξίες για την εκτέλεση των έργων.
Επωνυμία

Διεύθυνση

%

Αξία
Κτήσεως

Τρέχουσα
Αξία

Καθαρή
Θέση

Κεφάλαιο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕΚΟΜΒΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123ΚΟΜΟΤΗΝΗ

50%

1.467,50

0,00

-126.394,89

2.934,71

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-IMPRESA
SPA-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ
ΑΤΕ-LOCATELLI GEOM
GABPRIELE SPA

ΚΟΡΙΝΘΟΥ
292-ΠΑΤΡΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ
357-359 ΑΘΗΝΑ

50%

5.000,00

0,00

-24.202,25

10.000,00

16,66%

20.000,00

1.001,94

6.014,05

120.000,00

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο
κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών
διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση,
πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο
κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι
σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή
μέθοδο).
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η
οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου
νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα
αποτελέσματα.
γ) Διαγραφή
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά
δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που
προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
3.1.4. Φόροι εισοδήματος
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3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον
φόρο εισοδήματος της χρήσης, που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας, και τις διαφορές φορολογικού
ελέγχου για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι
υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στις
διαχειριστικές χρήσεις με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενοι στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Με τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και
σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).», ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος
των κερδών των νομικών προσώπων αυξάνεται από 26% σε 29%. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα κέρδη που
προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, ελλείψει ρητής πρόβλεψης
στο νόμο περί αναδρομικής εφαρμογής τους για εισοδήματα φορολογικού έτους 2014. Οι υποχρεώσεις για φόρο
εισοδήματος εμφανίζονται σε ειδικό κονδύλι των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ισολογισμού.
Η Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογεί τη θέση της σε θέματα που σχετίζονται με τις φορολογικές
αρχές. Τυχόν διαφορές του φορολογικού ελέγχου, θα καταχωρηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.
Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.
Η Εταιρεία, δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τις χρήσεις 2016 έως 2021, που δεν έχουν ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές.
3.1.5. Αποθέματα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται
για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, περιλαμβάνει
το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω
στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα
με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία
επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή
ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ
του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη
μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η
ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο
κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».
3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του
δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην
περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που
ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
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Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του
ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμούνται
στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο
κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται,
ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.
3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά
την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως
κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται,
ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.
3.1.9. Προβλέψεις
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από
προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία
ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Το ύψος της αποζημίωσης του προσωπικού κατά την
31.12.2021 ανέρχεται στο ποσό των € 8.290,76 και υπολείπεται ο σχηματισμός πρόβλεψης κατά € 4.721,90.
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενα
έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των
αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν.
3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:
Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και
εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού
ολοκληρώσεως.
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Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά
τους.



Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.



Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή
η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους καταχωρίζονται
ως εξής:


Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων
όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά
ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από
γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή
περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά
την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των
οικονομικών καταστάσεων.
3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες,
αναμένεται να πραγματοποιηθούν.
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των οικονομικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε
τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές
δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.
3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των οικονομικών καταστάσεων όλων
των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
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Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων
- Δεν υφίσταται
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού.
6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών
ενσώματων πάγιων στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2020
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2020
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2020
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2021
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2021
Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2021
Αποσβέσεις περιόδου
Διαφορά αναπροσαρμογής
Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου
Απομειώσεις περιόδου

Λοιπός
εξοπλισμός

Λοιπά
ενσώματα
πάγια

3.085.288,41 1.314.355,99
3.085.288,41 1.314.355,99

6.757.101,46 1.616.267,57
915,28
6.757.101,46 1.617.182,85

0,00

- 1.314.355,94
-

6.713.867,25 1.605.413,48
9.982,11
3.712,45
-

-

Γήπεδα

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Κτίρια

-

-

0,00 1.314.355,94
3.085.288,41

0,05

-

-

-

6.723.849,36 1.609.125,93

0,00

33.252,10

8.056,92

0,00

3.0853.288,41 1.314.355,99
3.085.288,41 1.314.355.99

6.757.101,46 1.617.182,85
9.347.33
6.757.101,46 1.626.530,18

0,00
0,00

0,00 1.314.355,94
-

6.723.849,36 1.609.125,93
8.505.92
7.032.01
-

-

0,00
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Αναστροφές απομειώσεων
περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2021
Καθαρή λογιστική αξία
31.12.2021

-

-

-

-

-

0,00 1.314.355,94

6.732.355,28

1.616.157,94

0,00

24.746,18

10.372,24

0,00

3.085.288,41

0,05

6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
- Δεν υπάρχουν.
6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2020
Υπόλοιπο 1.1.2021
Προσθήκες περιόδου
Κεφαλαιοποίηση τόκων
Μειώσεις περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2021
Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2020
Υπόλοιπο 1.1.2021
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων περιόδου
Μεταφορές περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2021

Υπεραξία

Δαπάνες
αναπτύξεως

Λοιπά άυλα
στοιχεία

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

374.349,44
374.349.44
374.349,44
374.349,44

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

374.349,44
374.163,47
374.349,44
374.349,44

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020

0,00

0,00

0,00

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2021

0,00

0,00

0,00

6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
- Δεν υπάρχουν.
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
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7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία
- Δεν έγιναν αποτιμήσεις σε εύλογη αξία.
8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
Το ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε 1.367.555 κοινές, ονομαστικές, με
δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,26 έκαστη και ανέρχεται συνολικά σε € 1.723.119,30. Δεν
υφίσταται εγκεκριμένο και μη καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Στην κλειόμενη χρήση δεν εκδόθηκαν νέες
μετοχές για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν υφίστανται κατεχόμενες ίδιες μετοχές ή άλλοι κατεχόμενοι
ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης. Η διαφορά από έκδοση υπέρ του άρτιου ανέρχεται σε € 2.083.614,54.
Το τακτικό αποθεματικό € 9.948,43 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εταιρικής νομοθεσία
(Ν. 4548/2018). Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού
κέρδους τους σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέρχεται στο ένα τρίτο του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Οι ζημίες εις νέον μετά τα αποτελέσματα της χρήσεως ανέρχονται στο ποσό € -8.219,04.
9. Προβλέψεις
9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους ποσού ευρώ 3.568,86. Προσδιοριζόμενο βάση της
εργατικής νομοθεσίας ανέρχεται σε ευρώ 8.290,76. .
9.2 Λοιπές προβλέψεις
Δεν έχουν σχηματισθεί λοιπές προβλέψεις.
10. Υποχρεώσεις
10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.1.1 Δάνεια
Αφορά σε τραπεζικά δάνεια το οποίο ανέρχεται την 31.12.2021 σε € 8.329,86.
10.1.2

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αφορά σε υποχρέωση προς μετόχους € 78.322,57 από μεταβίβαση ακινήτου και το υπόλοιπο 139.019,29 σε
επιστρεπτέα προκαταβολή.
10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις
- Η εταιρεία δεν έχει λάβει κρατικές επιχορηγήσεις.
10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών

31.12.2021
539.078,04
374.277,38
294.730,54
0,00

31.12.2020
417.038,07
897.093,47
184.581,89
0,00
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Σύνολο

1.208.085,96

1.498.713,43

31.12.2021
16.576,19
11.521,04
0,00

31.12.2020
255.147,27
16.047,04
0,00

28.097,23

271.194,31

10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις σε μετόχους
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα
Τεχνικά Έργα (Δημόσια & Ιδιωτικά)
Πωλήσεις Εμπορευμάτων (άμμος)
Πωλήσεις Λατομείου
Πωλήσεις άχρηστου υλικού
Πωλήσεις παροχής υπηρεσίας

31.12.2021
1.040.828,05
5.900,00
1.350.842,13
0,00
0,00

31.12.2020
1.800.711,38
7.299,69
730.769,27
100,00
0,00

Κύκλος Εργασιών

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Έσοδα επιχορηγήσεων
Έσοδα κεφαλαίων
Σύνολο Εσόδων

2.391.670,18

993.097,75
150.617,61
0,00
3.499.947,95

2.538.880,34

Έξοδα

31.12.2021

31.12.2020

Κόστος πωληθέντων
Αμοιβές Προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι –Τέλη
Διάφορα έξοδα
Τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο Εξόδων

1.013.541,46
602.366,66
374.672,10
288.167,12
101.976,77
475.636,74
36.159,26
15.537,93
2.908.058,04

1.392.515,60
854.230,06
428.804,60
244.772,82
61.170,36
136.602,16
58.027,84
13.880,57
3.190.004,01

310.818,31
20.619,86
0,76
2.870.319,27

12. .Προτεινόμενη διάθεση κερδών
- Η χρήση ήταν ζημιογόνα.
13. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
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31.12.2021
Διοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό
Σύνολο

31.12.2020

19
5
24

23
15
38

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Αμοιβές Δ.Σ.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

31.12.2021

31.12.2020

436.786,89
124.649,77
40.930,00
0,00
602.366,66

609.256,50
203.373,56
41.600,00
0,00
854.230,06

14. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

Στον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου
Στον Αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου

Αμοιβές
23.800,00
17.800,00

Σύνολο

40.930,00

-

Δεσμεύσεις για παροχές
μετά την έξοδο από την
υπηρεσία
-

-

-

Κοινωνικές
επιβαρύνσεις

15. Οικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
Σε εξασφάλιση του λογαριασμού 378/438911-5 της ΕΤΕ υπόλοιπου, κατά την 31.12.2021 € 54.229,50,
υφίσταται ενέχυρο απαίτηση κατά της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης,
που αφορά εκχώρηση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου».
β) Εγγυήσεις
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον
ακόλουθο πίνακα:
31.12.2021

31.12.2020

Καλής εκτέλεσης έργου
Λοιπές εγγυήσεις σε τρίτους
Εγγύηση αντικατάστασης κρατήσεων

2.681.390.54
0,00
0,00

2.533.819,64
0,00
0,00

Σύνολο

2.681.390,54 2.533.819,64

γ ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
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Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2016
έως 2021. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά .Η
εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν
σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη
υποχρέωση.
16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός, που θα
μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρίας.
Κομοτηνή 12 Μαΐου 2022
Ο Προέδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Υπεύθυνος
Λογιστηρίου

Αλέξανδρος Πιατίδης
A.Δ.T. AΒ 740439

Θεοδόσιος Πιατίδης
A.Δ.Τ. ΑΗ 872855

Κωνσταντίνος Πιπερούδης
ΑΔΤ ΑΖ 370692
Αρ. Αδείας 36074/ Α΄ΤΑΞΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, που αποτελούνται από 21 σελίδες είναι αυτές που αναφέρονται
στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 1 Ιουνίου 2022.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

Νικόλαος Β. Τσιρώνης
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23711 Α.Μ. ΕΛΤΕ 1842
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021 - 31/12/2021
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.
4308/2014, σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβούλιου
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 επί των εταιρικών οικονομικών μεγεθών της
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ».
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΕΛΠ και
παρουσιάζουν την οικονομική θέση και την κατάσταση συνολικού εισοδήματος , με βάση την αρχή
της συνέχισης της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη μακροοικονομικούς και μικροοικονομικούς
παράγοντες και την επίδρασή τους στη λειτουργία της εταιρείας.
Συνοπτικές Πληροφορίες
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο και στην εκμετάλλευση 2 λατομείων . Ο
τζίρος της εξαρτάται από τα δημόσια έργα και από τη διάθεση υλικών από τα δύο λατομεία . Η έδρα
της εταιρείας βρίσκεται στην Κομοτηνή και διαθέτει δύο υποκαταστήματα.
Επιδόσεις, Στόχοι, Στρατηγικές και Χρηματοοικονομική Θέση της εταιρείας.
Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2021 και οι συζητήσεις σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο αναφορικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της
Ελλάδας δημιούργησαν ένα ευμετάβλητο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στο
εσωτερικό της χώρας.
Οι έλεγχοι κεφαλαίων, που επιβλήθηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28 Ιουνίου
2015, λειτούργησαν αρνητικά στην ελληνική οικονομία και οι αρνητικές τους επιπτώσεις
συνεχίστηκαν και το 2021, καθώς και την πανδημία.
Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις
αποφάσεις των θεσμικών οργάνων.
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι της Εταιρείας από την έκθεση της στην Ελληνική αγορά αναλύονται
παρακάτω:
 Η μείωση δημοπρασιών για δημόσια έργα
 Η μη ανακτησιμότητα απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες
 Η περαιτέρω μείωση της ρευστότητας της Εταιρείας και η περιορισμένη πρόσβαση σε
τραπεζικό δανεισμό με ιδιωτικά κεφάλαια
Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση και το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα
έχουν οδηγήσει σε πτώση του όγκου λιανικών πωλήσεων και ως εκ τούτου στην συμπίεση των
εσόδων των επιχειρήσεων.
Η εταιρεία σε αντίθεση με το ως άνω γενικότερο φαινόμενο αύξησε τα έσοδα της, όπως προκύπτει
και αναλυτικά από τους παρακάτω αναλυτικούς αριθμοδείκτες και τις οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας.
Επίσης, οι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν για την Ελλάδα θετικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το
2022. Ωστόσο, προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των προβλέψεων είναι η επιτυχής ολοκλήρωση
της αξιολόγησης και η έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του τρέχοντος δημοσιονομικού
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προγράμματος. Τυχόν καθυστερήσεις στην υλοποίηση τους ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις
στην οικονομία και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
O κύκλος εργασιών της εταιρίας είχε μείωση σε 2.391.670,18 το 2021 από 2.538.880,34 € το
2020 ποσοστό 7,19% που οφείλεται στην μείωση των πωλήσεων τεχνικών έργων σε σχέση με
την προηγούμενη χρήση.
Κατά το έτος 2021 η εταιρεία παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα.
Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2021 κρίνεται βάση των συνθηκών που
επικρατούν στην αγορά ικανοποιητική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2021 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 3.811.663,23 έναντι Ευρώ
3.189.456,34 της προηγούμενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2021 και 2020 έχουν ως
εξής:

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2021

31/12/2020

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

2.583.888,64
5.781.785,42

0,45

2.465.063,54
5.681.812,45

0,43

Ενσώματα & άυλα πάγια
στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού

3.120.406,88
5.781.785,42

0,54

3.126.597,43
5.681.812,45

0,55

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και
μη κυκλοφορούντος ενεργητικού.
Καθαρή θέση
Σύνολο Καθαρής θέσης
προβλέψεων & υποχρεώσεων

3.808.463,23

0,66

5.781.785,42

3.189.456,34

0,56

5.681.812,45

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.
Σύνολο Μακροπρόθεσμων &
Βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

1.744.081,72
5.784.985,42

0,30

Καθαρή θέση
Σύνολο παθητικού

3.811.663,23
5.781.785,42

0,66

2.488.787,25
5.681.812,45
3.189.456,34
5,681.812,45

0,44

0,56
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Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
Καθαρή θέση
Ενσώματα & άυλα πάγια
στοιχεία

3.808.463,23

1,22

3.120.406,88

3.189.456,34

1,25

3.126.597,43

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

2.583.888,64
1.744.081,72

1,48

2.465.063,54
2.375.340,55

1,04

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
31/12/2021
Αποτελέσματα περιόδου μετά από
φόρους
619.006,89
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
2.391.670,18

31/12/2020
0,26

-334.251,91
2.538.880,34

-0,13

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό τα λοιπά
συνήθη έσοδα.
Αποτέλεσμα προ φόρων
Κύκλος εργασιών & Λοιπά συνήθη
έσοδα

3.535.385,54

Αποτέλεσμα προ φόρων
Καθαρή θέση

619.006,89
3.808.463,23

619.006,89

0,18

-334.251,91

-0,12

2.870.318,51

0,16

-334.251,91
3.189.456,34

0,10

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Μικτά αποτελέσματα
Κύκλος εργασιών(καθαρός)

213.698,11
2.391.670,18

0,09

-233.609,27
2.538.880,34

-0,09

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων
της εταιρείας.
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Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας
Η εταιρεία το 2022 προβλέπει, βάσει των υφιστάμενων οικονομικών στοιχείων και την πορεία
των εμπορικών συναλλαγών της εκτιμά ότι ο τζίρος θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και το
αποτέλεσμα θα είναι κερδοφόρο.
1. Περιβαντολλογικά θέματα

Η «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ», ως κατασκευαστική εταιρεία, θεωρούμε ότι το μέλλον μας είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με το σεβασμό προς το περιβάλλον, οπότε και ιεραρχείται πολύ υψηλά
στον κώδικα ηθικής που διέπει το σύνολο των εργασιών μας.
Στο πλαίσιο προσέγγισής μας στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουμε και ιεραρχούμε
συστηματικά τα περιβαλλοντικά θέματα που συνδέονται με τις δραστηριότητές μας και τα
οποία ενδέχεται να προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στα ενδιαφερόμενά μας μέρη και στο
ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, καθώς και συνολικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο.
Προσεγγίζουμε μεθοδικά τα περιβαλλοντικά θέματα που έχουμε αναγνωρίσει με σκοπό να
περιορίσουμε τις αρνητικές επιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από μη ορθή διαχείρισή
τους, και να αυξήσουμε το περιθώριο οφέλους από το σωστό χειρισμό τους

2.Εργασιακά Θέματα
Η εταιρεία κατά την χρήση 2021 απασχολούσε 24 εργαζόμενους κατά μέσο όρο.
Η Εταιρία έχει καθιερώσει κατάλληλες αρχές και διαδικασίες, ώστε να παρέχεται η εύλογη
διασφάλιση ότι διαθέτει επαρκές και ικανό προσωπικό, προσηλωμένο στις ειδικές απαιτήσεις
της άμεσης εξυπηρέτησης των πελατών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική
λειτουργία της Εταιρίας.
Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουμε και
ιεραρχούμε συστηματικά τα θέματα που σχετίζονται με την εργασία και τα ανθρώπινα
δικαιώματα και συνδέονται με τις δραστηριότητές μας και τα οποία ενδέχεται να προκαλούν
αρνητικές επιδράσεις στα ενδιαφερόμενά μας μέρη, καθώς και συνολικά στη Βιώσιμη
Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο. Η σύνδεση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων μας με τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη κατέστη δυνατή μέσω των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.
Προσεγγίζουμε μεθοδικά τα σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και τα
ανθρώπινα δικαιώματα που έχουμε αναγνωρίσει με σκοπό να περιορίσουμε τις αρνητικές
επιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από μη ορθή διαχείρισή τους, και να αυξήσουμε το
περιθώριο οφέλους προς τα ενδιαφερόμενά μας μέρη από το σωστό χειρισμό τους.
Από συστάσεώς της, η Εταιρία διακρίνεται για την επαγγελματική ηθική και τις διαχρονικές
αξίες, οι οποίες χαρακτηρίζουν κάθε έκφανση της δραστηριότητάς της, οπουδήποτε και αν
αυτή πραγματώνεται και δίνει το στίγμα της Εταιρίας προς κάθε μέτοχο, συνεργάτη,
συναλλασσόμενο και εργαζόμενο, αποτελώντας δέσμευσή μας για πρότυπη συμπεριφορά και
συνεχή προσπάθεια βελτίωσης σε κάθε τομέα.
Η Εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση όλων των κατευθυντήριων γραμμών της
εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί διεθνώς και εστιάζουν κυρίως στην
πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και των αρμοδίων αρχών, για κάθε
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ουσιαστικό ζήτημα που αφορά σημαντικές εξελίξεις ή οικονομικά στοιχεία και στην προστασία
των συμφερόντων και δικαιωμάτων των μετόχων.
Η επικοινωνία και η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών για τις δραστηριότητές μας,
πλέον της τήρησης των υποχρεωτικών διατάξεων, αποτελούν πρωταρχικό μέλημά μας, διότι
έτσι εξασφαλίζεται η ζητούμενη διαφάνεια και ενδυναμώνεται η σχέση εμπιστοσύνης προς την
Εταιρία.
Τηρώντας τα παραπάνω, όλοι οι εργαζόμενοι συντελούν στην πρόληψη ή/και στην ορθή
διαχείριση οποιουδήποτε φαινομένου κατάχρησης, διαφθοράς ή λανθασμένης πρακτικής, και
συνεπακόλουθα, συμβάλλουν στην προστασία της καλής φήμης της Εταιρίας.
Η συνεχής εκπαίδευση αποτελεί το βασικό πυλώνα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.
Στην Εταιρία είναι διάχυτη η αντίληψη πως το όραμα για σταθερή βελτίωση των
επιχειρηματικών και εργασιακών επιδόσεων συνδέεται άμεσα με τη συνεχή αναβάθμιση των
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων.
Η Εταιρία δεσμεύεται και υποστηρίζει την Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε. και συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία. Προτεραιότητα της
Εταιρίας είναι η ικανοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού της (δυνατότητα εξέλιξης, αξιόλογες
απολαβές, διοργάνωση σεμιναρίων για περαιτέρω εκπαίδευση) και η διοίκησή της διερευνά τη
μη εμπλοκή των συνεργατών της σε παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

3.Ανάλυση Κινδύνων
Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Η
Διοίκηση έχει θέσει πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε
ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα. Για κάθε πελάτη ορίζονται πιστωτικά όρια
και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων, τα οποία επανεξετάζονται
κατά τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Η εταιρεία θεωρεί ότι
όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν έχουν απομειωθεί στην
κλειόμενη ή σε προηγούμενες χρήσεις είναι ανακτήσιμα.
Κίνδυνος επιτοκίων
Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά σε ευρώ και υπόκειται σε σταθερά
επιτόκια, ενώ επίσης
δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, με
αποτέλεσμα να μην εντοπίζεται κανένας κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
.Η έκθεση της εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται από ανύπαρκτη έως
εξαιρετικά χαμηλή, αφενός μεν διότι σχεδόν όλες οι συναλλαγές της διενεργούνται σε Ευρώ,
αφετέρου δε, διότι δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόμισμα.

Κίνδυνος ρευστότητας
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Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας εστιάζεται στην ορθή διαχείριση του χρονικού
συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην ταυτόχρονη εξασφάλιση επαρκών ταμειακών
διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Οι ανάγκες ρευστότητας
παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση,
καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 60 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας
για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.
Λοιποί Κίνδυνοι
Κίνδυνοι προερχόμενοι από άμεσα από τη λειτουργία της εταιρείας που να επηρεάζουν την
καλή της πορεία το 2021 δεν υπάρχουν.
Πιθανοί κίνδυνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη
της επιχείρησης, μπορεί να προέλθουν μόνο από εξωτερικούς παράγοντες.
Ενδεικτικά ως τέτοιοι αναφέρονται:
- Καθίζηση της αγοράς εξαιτίας της συνεχιζόμενης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας,
- Η γενικότερη αυξανόμενη τάση εμφάνισης αρνητικών ή μηδενικών ρυθμών ανάπτυξης
σε παγκόσμιο επίπεδο.
4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Δεν υπάρχουν.
5.Ίδιες Μετοχές
Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της Ίδιες Μετοχές.

6.Ακίνητα της εταιρείας
Τα ακίνητα που έχει στην κατοχή της η εταιρεία είναι τα παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ AΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1
2

ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
2ου ΟΡΟΦΟΥ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
τ.μ. 112.434,85

ΔΙΑΜ/ΤΟΣ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΔΗΜΟΥ ΣΩΣΤΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΗ
ΦΩΛΕΑΣ
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ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
τ.μ. 12.625

ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΑΚΡΗ,
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ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ τ.μ. 29.466,86

ΘΕΣΗ ΚΗΠΟΙ ΑΜΠΕΛΟΙ ΡΟΔΟΠΗ
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ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123-ΚΟΜΟΤΗΝΗ
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2ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
μικτή επιφάνεια τ.μ. 204,02
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΦΩΛΕΑΣ: γραφεία τ.μ. 88 & λοιποί χώροι
τ.μ. 1.326

7,

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 29.486,66

ΘΕΣΗ ΚΗΠΟΙ ΑΜΠΕΛΟΙ

5

ΘΕΣΗ ΦΩΛΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΩΣΤΗ

7.Υποκαταστήματα εταιρείας
Η εταιρεία μας για την καλύτερη λειτουργίας της έχει ιδρύσει δύο υποκαταστήματα και τα
οποία είναι τα εξής :
1. Υποκατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή Φωλέας του Δήμου Σώστη του Νομού
Ροδόπης .
2. Υποκατάστημα που βρίσκεται στην Μάκρη του ομώνυμου Δήμου του Νομού Έβρου.
Η δραστηριότητα και των δύο υποκαταστημάτων είναι η εξόρυξη αδρανών υλικών.
8.Συμμετοχές
Η εταιρεία μας συμμετέχει στις παρακάτω Κοινοπραξίες και λοιπές πλην Α.Ε. εταιρείες οι
οποίες εμφανίζονται στα βιβλία μας στην αξία κτήσεως και για τις οποίες παρατίθενται στο
Προσάρτημα περισσότερες πληροφορίες:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ - ΚΟΜΒΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ- ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 293 - ΠΑΤΡΑ
Κ/Ξ LOMBARDINI-ΜΟΧΛΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ357-359 ΑΘΗΝΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ

50%
50%
16,66%

9.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία
υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τον
Φεβρουάριο του 2022, υπήρξε αυξημένη αστάθεια στην παγκόσμια αγορά. Η εταιρεία δεν
δραστηριοποιείται στην επηρεαζόμενη περιοχή και δεν αναμένει ότι η σύγκρουσή θα έχει
ουσιώδη δυσμενή επίδραση στα λειτουργικά της αποτελέσματα ή στην οικονομική της
κατάσταση. Είναι πιθανό η σύγκρουση να επηρεάσει τις τιμές των παρεχόμενων
υπηρεσιών γεγονός που σε συνδυασμό με την αύξηση του ενεργειακού κόστους που
παρατηρείται μπορεί να έχει επίδραση στη λειτουργία της εταιρείας. Η έκβαση των
ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων και επομένως οι τελικές επιπτώσεις στην οικονομία
γενικότερα, δεν μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα και συνεπώς σχετική πρόβλεψη δεν
είναι εφικτή.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο
γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της
Εταιρείας.
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Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της
χρήσεως 2021.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12 ΜΑΙΟΥ 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
&
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αλέξανδρος Γ. Πιατίδης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποτελείται από 8
σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που
χορηγήσαμε με ημερομηνία 1/6/2022.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2022

Νικόλαος Β. Τσιρώνης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 23711 Α.Μ. ΕΛΤΕ 1842

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
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