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Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας 

“ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 

για τα πεπραγμένα της όγδοης (8ης)  Εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 

(διαχείριση από 1η Ιανουαρίου  έως 31η Δεκεμβρίου 2021) 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για 

έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για την όγδοη 

(8η)  εταιρική χρήση της Εταιρίας από την 1η Ιανουαρίου  έως την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 

Εξέλιξη εργασιών και οικονομική θέση της Εταιρίας 

Η χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 απετέλεσε την όγδοη (8η) εταιρική χρήση της Εταιρίας.  

Στην χρήση 2020 η εταιρία σύναψε δύο νέες μισθωτικές συμβάσεις τριετούς διάρκειας με τα από 

29.06.2020 ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης με την εταιρεία «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ». 

Το  σύνολο των εσόδων της όγδοης (8ης) χρήσης ανήλθε σε ποσό ευρώ 155.345,58  ενώ τα λειτουργικά 

έξοδα σε ποσό ευρώ 291.570,95.  

Οι ζημίες στη χρήση 2021 μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ποσό ευρώ 136.076,72 έναντι ζημιών 

ποσού ευρώ 198.644,26 στη χρήση  2020. 

Παρατίθεται κατωτέρω, συνοπτικά, η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της Εταιρίας.  
 

➢ Βασικά  μεγέθη  
 

 (ποσά σε ευρώ) 31.12.2021  31.12.2020 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       8.043.188,27  8.195.034,35 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 6.030.419,45  6.017.071,11 

Ενεργητικό 14.073.607,72  14.212.105,46 

    

Καθαρή θέση 14.016.829,62  14.152.906,34 

Υποχρεώσεις 56.778,10  59.199,12 

Σύνολο καθαρής θέσεως και υποχρεώσεων  14.073.607,72  14.212.105,46 
    

 
Το σύνολο των εξόδων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, αναλύεται ως εξής: 

 

 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2021  31.12.2020 

Φόροι τέλη    98.063,13  175.622,11 

'Έξοδα Διαχείρισης Ακινήτων  6.479,80  115.761,46 

Αμοιβές & έξοδα λοιπών τρίτων 11.739,20        21.927,27 

'Έξοδα Φύλαξης Κτιρίων 5.486,69  20.430,00 

Ασφάλιστρα        8.404,36         12.318,74 
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 Από 1η Ιανουαρίου έως 

 31.12.2021  31.12.2020 

Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 7.000,00  7.000,00 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων --  -- 

Κοινόχρηστες δαπάνες 1.835,10  1.096,00 

Συνδρομές-Εισφορές --  -- 

Λοιπά έξοδα   716,59  1.633,30 

Τόκοι & συναφή έξοδα 102,59  808,36 

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων στοιχείων  151.846,08  90.568,39 

Σύνολο   291.673,54  447.165,63 

    

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρίας για την όγδοη (8η) χρήση 2021 έχουν ως εξής:  
 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης  
     

 31.12.2021  31.12.2020  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 6.030.419,45 
= 42,85% 

6.017.071,11 
= 42,34% 

Σύνολο ενεργητικού 14.073.607,72 14.212.105,46 
     

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 8.043.188,27 
= 57,15% 

8.195.034,35 
= 57,66% 

Σύνολο ενεργητικού 14.073.607,72 14.212.105,46 
     

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο 

ενεργητικό.         
Ίδια κεφάλαια 14.016.829,62 

=24687,04% 
14.152.906,34 

=23907,29% 
Σύνολο υποχρεώσεων 56.778,10 59.199,12 

     

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρίας. 
     

Σύνολο υποχρεώσεων 56.778,10 
= 0,40% 

59.199,12 
= 0,42% 

Σύνολο παθητικού 14.073.607,72 14.212.105,46 
     

Ίδια κεφάλαια 14.016.829,62 
= 99,60% 

14.152.906,34 
= 99,58% 

Σύνολο παθητικού 14.073.607,72 14.212.105,46 

     
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρίας.  
     

Ίδια κεφάλαια 14.016.829,62 
= 174,27% 

14.152.906,34 
= 172,70% 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 8.043.188,27 8.195.034,35 

     

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρίας από τα Ίδια Κεφάλαια.  
     

Κυκλοφορούν ενεργητικό                                 6.030.419,45 
=22530,32% 

6.017.071,11 
=20.562,66% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 26.765,79 29.262,12 
     

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρίας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με 

στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
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Κατεχόμενα χρεόγραφα 

Η Εταιρία την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν είχε στην κατοχή της χρεόγραφα. 

 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Η Εταιρία την 31η Δεκεμβρίου 2021 δεν είχε στην κατοχή της συνάλλαγμα. 

 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

H Εταιρία, κατά τη χρήση 2020 απέκτησε, με τα συμβόλαια αγοραπωλησίας οριζοντίων ιδιοκτησιών 

υπ’ αριθμόν 9.052 και 9.060, καθώς και με τη σύμβαση μεταβίβασης ακινήτου υπ’ αριθμόν 77.073, 

ακίνητα ευρισκόμενα στους δήμους Αθηνών, Χαλανδρίου, Παλαιού Φαλήρου και Κηφισιάς τα οποία 

αποτιμήθηκαν στο ποσό των 8.864.000 ευρώ. Για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας 

χρησιμοποιήθηκαν η συγκριτική μέθοδος και η μέθοδος εισοδήματος. 

 

Παρακάτω αναλύεται η κίνηση των παγίων στις χρήσεις 2021 και 2020: 

 
 Οικόπεδα  Κτήρια  Μηχανήματα  Σύνολο 

        

Υπόλοιπα 1.1.2020 1.051.649,26   2.229.433,60   392.949,68   3.674.032,54  

Προσθήκες χρήσεως 3.255.761,28   5.002.644,88   --   8.258.406,16  

Μειώσεις χρήσεως (1.051.649,26)  (2.209.508,22)  (386.388,42)  (3.647.545,90) 

Αποσβέσεις χρήσεως  --   (83.756,98)  (6.561,26)  (90.318,24) 

Αναπόσβεστη αξία 

31.12.2020 3.255.761,28   4.938.813,28   --  8.194.574,56  
        

        
Υπόλοιπα 1.1.2021 3.255.761,28   4.938.813,28   --  8.194.574,56  

Προσθήκες χρήσεως --   --   --   --  

Μειώσεις χρήσεως --   --   --   --  

Αποσβέσεις χρήσεως  --   (151.595,28)  --   (151.595,28) 

Αναπόσβεστη αξία 

31.12.2021 3.255.761,28   4.787.218,00   --  8.042.979,28  
        

 

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας αποτελούνται από απαιτήσεις, μετρητά, 

βραχυπρόθεσμες καταθέσεις. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η 

παροχή χρηματοδότησης για τις εργασίες της. Πολιτική της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια του έτους, ήταν 

και παραμένει να μην ασχολείται με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων. 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας είναι κίνδυνος 

ρευστότητας, και πιστωτικός κίνδυνος. 

 

Λογιστικές αρχές  

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίσθηκαν από τη Διοίκησή της με βάση τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («Δ.Π.Χ.Π.») (International Financial Reporting 

Standards - IFRS), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 

1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και της αρχής της 

συνέχισης της δραστηριότητάς της.  
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Διανομή μερισμάτων 

Η Εταιρεία δεν μπορεί να διανείμει μέρισμα διότι συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 

4548/2018. 

 

Εξέλιξη εργασιών - Προοπτικές 

Η πορεία της Εταιρίας και η δραστηριοποίησή της κατά την επόμενη οικονομική χρήση σχετίζεται 

άμεσα με τη συνέχιση των μισθώσεων των ακινήτων της και την έγκαιρη είσπραξη τους. 

 

Συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρίας  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2021 συντάχθηκαν µε βάση την αρχή της συνέχισης της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern). Για την εφαρµογή της εν λόγω αρχής, το Διοικητικό 

Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις και προέβη σε εκτιµήσεις για τη 

διαµόρφωση, στο προσεχές µέλλον, του οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. 

Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συµβούλιο εξέτασε τις ακόλουθες περιοχές οι οποίες κρίνονται 

σηµαντικές κατά την αξιολόγησή του:  

 

Εξελίξεις στο µακροοικονοµικό περιβάλλον  

 

Η εµφάνιση και η ταχεία διασπορά της πανδηµίας Covid-19 στις αρχές του 2020 επέφερε βαρύ πλήγµα 

στην παγκόσµια και στην ελληνική οικονοµία. Οι κυβερνήσεις, στην προσπάθεια ενίσχυσης των 

αντοχών των εθνικών τους οικονοµιών, έλαβαν πρωτοφανή σε έκταση δηµοσιονοµικά µέτρα, 

προκειµένου να στηρίξουν τα εθνικά συστήµατα υγείας, να διασφαλίσουν την απασχόληση αλλά και 

τη συνέχιση της επιχειρηµατικότητας. Η επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική που ακολούθησε η 

ελληνική κυβέρνηση αντιστάθµισε, εν µέρει, τις αρνητικές συνέπειες της ύφεσης που προσέγγισε το 

9% σε ετήσια βάση το 2020. To 2021 το ΑΕΠ σε σταθερές τιµές αυξήθηκε κατά 8,3% σε ετήσια βάση, 

µε βάση τα εποχικά προσαρµοσµένα στοιχεία, γεγονός που οδήγησε σε ανάκτηση µεγάλου µέρους 

των απωλειών που προκάλεσε η υφεσιακή διαταραχή του προηγούµενου έτους.  

 

Η ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 2021 οφείλεται πρωτίστως στην ιδιωτική 

κατανάλωση η οποία αυξήθηκε κατά 7,8%, σε ετήσια βάση, συµβάλλοντας κατά 5,5 µονάδες στον 

ρυθµό ανόδου του ΑΕΠ και η οποία υποστηρίχτηκε από τη ραγδαία άνοδο των αποταµιεύσεων και τη 

βελτίωση της απασχόλησης. Οι επενδύσεις κατέγραψαν τη δεύτερη µεγαλύτερη θετική συµβολή στη 

µεγέθυνση του ΑΕΠ το 2021 (2,3 εκατοστιαίες µονάδες), καθώς αυξήθηκαν κατά 19,6%, µε τη 

µεγαλύτερη άνοδο, από τις επιµέρους κατηγορίες, να έχουν σηµειώσει οι επενδύσεις σε 

µηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισµό (+34,5%, σε ετήσια βάση). Οι καλές επιδόσεις των εξαγωγών 

υπηρεσιών και ειδικότερα των τουριστικών εισπράξεων, το 2021, είχαν ως αποτέλεσµα τη θετική 

συµβολή των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕΠ, κατά 0,9 π.µ. Τέλος, η δηµόσια κατανάλωση 

αυξήθηκε κατά 3,7% το 2021, σε σύγκριση µε το 2020, συµβάλλοντας κατά 0,8 π.µ. στην αύξηση του 

ΑΕΠ, ως απόρροια των δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων για την αντιµετώπιση των αρνητικών 

επιπτώσεων της πανδηµίας, αλλά και των λοιπών δηµοσιονοµικών µέτρων για την ενίσχυση των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την παροχή επιδοµάτων 

θέρµανσης και επιδοτήσεων ηλεκτρικού ρεύµατος και πετρελαίου. Αντίθετα, τα αποθέµατα (συµπ. 
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στατιστικών διαφορών) µειώθηκαν σηµαντικά, κατά το προηγούµενο έτος, αφαιρώντας από την 

άνοδο του ΑΕΠ 1,1 ποσοστιαίες µονάδες.  

 

Σύµφωνα µε τις αρχικές προβλέψεις (Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισµού 2022-Νοέµβριος 

2021, Φθινοπωρινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής-Νοέµβριος 2021, Ενδιάµεση Νοµισµατική 

Έκθεση, Τράπεζα της Ελλάδος-Δεκέµβριος 2021), το ΑΕΠ της Ελλάδας προβλεπόταν ότι θα αυξηθεί 

κατά περίπου 5% το 2022. Ωστόσο, η ενισχυµένη αβεβαιότητα ενδέχεται να επιβραδύνει την 

ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας στο βραχυχρόνιο ορίζοντα. Οι παράγοντες αβεβαιότητας 

αφορούν: (i) στους γεωπολιτικoύς κινδύνους, (ii) στις πληθωριστικές πιέσεις που εµφανίστηκαν από 

το δεύτερο εξάµηνο του 2021 και µετά και κυρίως στην αύξηση των τιµών της ενέργειας, (iii) στην 

εξέλιξη της επιδηµιολογικής κατάστασης. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί, ότι τα µέτρα στήριξης -µέρος 

των οποίων σταδιακά καταργήθηκε εντός του 2021- συνδέονται µε επιπρόσθετους µεσοπρόθεσµους 

δηµοσιονοµικούς κινδύνους (π.χ. ενδεχόµενες καθυστερήσεις πληρωµών δανείων για τα οποία το 

κράτος παρείχε εγγυήσεις).  

 

Οι οικονοµικές επιπτώσεις της πλήρους κλίµακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις αρχές του 

2022, καθώς και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, σχετίζονται κυρίως µε την παράταση 

της περιόδου ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων, καθώς η Ρωσία είναι επί του παρόντος ο κύριος 

προµηθευτής φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελληνική οικονοµία ενδέχεται να 

επηρεαστεί από τις γεωπολιτικές εξελίξεις µέσω των εξής πρόσθετων διαύλων: (i) της µείωσης του 

πραγµατικού διαθέσιµου εισοδήµατος και της αγοραστικής δύναµης των νοικοκυριών, 

υπονοµεύοντας την οικονοµική ανάπτυξη, µέσω µιας ασθενέστερης του αναµενόµενου αύξησης της 

ιδιωτικής κατανάλωσης, (ii) του τουριστικού τοµέα, άµεσα, όσον αφορά τις αφίξεις τουριστών από τη 

Ρωσία και την Ουκρανία -οι οποίες, ωστόσο, αποτελούν µικρό ποσοστό επί του συνόλου των 

ταξιδιωτικών αφίξεων στην Ελλάδα- και έµµεσα, µέσω της αναµενόµενης µείωσης της αγοραστικής 

δύναµης των καταναλωτών στις χώρες προέλευσης, ως συνέπεια των αυξανόµενων τιµών της 

ενέργειας, (iii) της αναβολής υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.  

 

Ως εκ τούτου οι προβλέψεις για το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2022 αναθεωρήθηκαν επί τα χείρω. Σύµφωνα 

µε την Ετήσια Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ (Απρίλιος 2022), ο ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ το 2022 

εκτιµάται σε 3,8% σύµφωνα µε το βασικό σενάριο και 2,8% µε βάση το δυσµενές σενάριο, ενώ η 

αντίστοιχη πρόβλεψη που περιλαµβάνεται στην Έκθεση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, η οποία 

δηµοσιεύτηκε τον Απρίλιο (World Economic Outlook) είναι άνοδος ύψους 3,5%.  

Ο πληθωρισµός, µε βάση τον Εναρµονισµένο Δείκτη Τιµών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), ακολουθεί ανοδική 

πορεία από το δεύτερο εξάµηνο του 2021 και µετά, πρωτίστως λόγω της ανόδου των τιµών της 

ενέργειας σε παγκόσµιο επίπεδο, των διαταραχών στις εφοδιαστικές αλυσίδες και των ελλείψεων σε 

πρώτες ύλες. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάρτιο του 2022 ο ΕνΔΤΚ 

αυξήθηκε κατά 8%, έναντι -2% τον αντίστοιχο µήνα του 2021. Το 2022, ο εναρµονισµένος 

πληθωρισµός, αναµένεται να κυµανθεί µεταξύ 5,2% (βασικό σενάριο) και 7% (δυσµενές σενάριο) 

σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος (Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2021, Απρίλιος 2022), ενώ 

σύµφωνα µε το ΔΝΤ (World Economic Outlook, Απρίλιος 2022) θα διαµορφωθεί σε 4,5%.  

Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί, οι προοπτικές για την ελληνική οικονοµία παραµένουν 

ιδιαίτερα θετικές στο µεσοχρόνιο ορίζοντα, καθώς: Πρώτον, διαµορφώνονται οι συνθήκες για αλλαγή 

της σύνθεσης της οικονοµικής µεγέθυνσης, η οποία αναµένεται να προέλθει σε µεγαλύτερο βαθµό 
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από την επενδυτική δαπάνη. Οι συνθήκες για την αύξηση των επενδύσεων, το επόµενο διάστηµα, θα 

προσδιοριστούν από την πορεία του αξιόχρεου της ελληνικής οικονοµίας προς την επενδυτική 

βαθµίδα, από την εισροή των πόρων από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), καθώς και 

από την υλοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που διαµορφώνουν ένα φιλικό προς την 

επιχειρηµατικότητα περιβάλλον. Η χρηµατοδότηση από το ΤΑΑ µπορεί να αποδειχθεί σταθερή βάση 

για µια ισχυρή ανοδική πορεία της ελληνικής οικονοµίας και αναµένεται να δηµιουργήσει έναν 

ενάρετο κύκλο νέων επενδύσεων και βιώσιµων ρυθµών ανάπτυξης. Τα κονδύλια, σύµφωνα µε το 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας αναµένεται να κινητοποιήσουν νέες επενδύσεις ύψους 

περίπου € 57,5 δισ. την περίοδο 2021-2026, καλύπτοντας σε µεγάλο βαθµό, το επενδυτικό κενό που 

είχε δηµιουργηθεί στην Ελλάδα, την προηγούµενη δεκαετία. Δεύτερον, εκτιµάται νέα αύξηση των 

αφίξεων και των εισπράξεων από τον τουρισµό και σηµαντική ανάκαµψη του κύκλου εργασιών των 

επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία οι ταξιδιωτικές αφίξεις στην Ελλάδα στο διάστηµα 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2022 ήταν σχεδόν τριπλάσιες σε σύγκριση µε το ίδιο διάστηµα του 

2021, ενώ οι διεθνείς αφίξεις στο Διεθνές Αεροδρόµιο της Αθήνας ήταν αυξηµένες το α΄τρίµηνο του 

τρέχοντος έτους κατά 428%, σε σχέση µε το α΄τρίµηνο του 2021. 
 

Όσον αφορά την Εταιρεία η κύρια δραστηριότητα της οποία είναι η απόκτηση και εκμετάλλευση 

ακινήτων , σημειώνεται ότι σύμφωνα με σχετικές αναφορές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ομίλου 

της Alpha Bank για την επίπτωση του Covid-19 στις αξίες των ακινήτων, εκτιμάται ότι οι αξίες των 

ακινήτων στην  Ελλάδα δεν έχουν επηρεαστεί από την εμφάνιση της πανδημίας. Περαιτέρω η 

πανδημία του Covid-19 δεν άσκησε ουσιαστική αρνητική επίδραση στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 
 

Η Εταιρεία με βάση τα ανωτέρω και  λαμβάνοντας υπόψη: 
 

-  τις αποφάσεις των χωρών της Ευρωζώνης για τη λήψη σειράς δηµοσιονοµικών και άλλων µέτρων 

για την τόνωση της οικονοµίας µε βάση τις οποίες προβλέπεται για την Ελλάδα η δυνατότητα να 

λάβει € 30,5 δισ. από το πακέτο ανάκαµψης για την Ευρώπη «Next Generation EU», 

-  ότι παρόλο το γεγονός ότι η παρατεταµένη διάρκεια αλλά και η µορφή που ενδεχοµένως θα λάβει 

η πολεµική σύρραξη µεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δύνανται να επηρεάσουν δυσµενώς το 

µακροοικονοµικό περιβάλλον, η Εταιρεία δεν έχει έκθεση στη ρωσική και στην ουκρανική 

οικονοµία. 

-  το γεγονός ότι φαίνεται πως μέχρι σήμερα η πανδημία του Κορωνοϊού (covid-19) δεν έχει 

επηρεάσει αρνητικά το ύψος των  αξιών των ακινήτων της Εταιρείας 

-  το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει καθόλου δανειακή εξάρτηση και παρουσιάζει ιδιαιτέρως 

ικανοποιητική ρευστότητα για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών της  
 

εκτιμά ότι τουλάχιστον  για τους επόμενους 12 μήνες από την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 

καταστάσεων πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της αρχής της συνέχισης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας για τη σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων . 

 

Περιβαλλοντικά ζητήματα  

Η Εταιρία δεν έχει δραστηριότητες οι οποίες να επηρεάζουν το περιβάλλον και γενικότερα έχει ως 

γνώμονα  την πολιτική του Ομίλου της ALPHA BANK για τα ζητήματα αυτά. 

 

Εργασιακά ζητήματα 

Η Εταιρία δεν απασχόλησε προσωπικό  κατά το έτος 2021. 
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Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 

παρούσας έκθεσης 

Σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων της Alpha Services & Holdings, μητρικής εταιρίας του Ομίλου 
Alpha Bank, αναφορικά με τη συναλλαγή Skyline, οι μετοχές της εταιρίας ΑΕΠ Λειβαδιάς Α.Ε, 
αναμένεται να περιληφθούν στην περίμετρο της εν λόγω συναλλαγής.  
Αναφορικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία και Ρωσία σηµειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει 

έκθεση στις εµπλεκόµενες χώρες. 

Δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν 

την Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται σχετική αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

το Διοικητικό Συμβούλιο σας προσκαλεί να εγκρίνετε (α) τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής 

χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 και (β) τη συνολική διαχείριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω εταιρική χρήση  καθώς και να απαλλάξετε τους 

Ορκωτούς  Ελεγκτές της Εταιρίας  από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή. 

 

Αθήναι, 12 Σεπτεμβρίου 2022 

 

Ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Το μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

  
  
  
  

Νικόλαος Α. Βλαχάκης  Παύλος Δ. Σαραντόπουλος 
 
Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων για τη χρήση 2021 που αποτελείται από επτά (7) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται 

στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία   13 Σεπτεμβρίου 2022. 

 

 Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022 
  

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.  

Μέλος Δικτύου Crowe Global  
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