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I. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». 

 

 

Εισαγωγή 

 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

Εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 30ης Ιουνίου 2022 και τις σχετικές συνοπτικές 

καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 

συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

“ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 

(ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται 

από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων 

κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και 

στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει 

ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας 

δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας 

όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια 

δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας 

έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

 

  

          

  
 

 BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

 Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 

 ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

   

Αγ. Παρασκευή, 14/10/2022 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

 

Κλεοπάτρα Ι. Καλογεροπούλου 

ΑΜ/ΣΟΕΛ: 36121 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΕΔΑΚΕΣ) 

 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του N. 3556/2007) 

Οι  

1. Γεώργιος Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Αντώνιος Τζωρτζακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος 
3. Σωτήριος Μαρκάτος, Εκτελεστικός Διευθυντής 

 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

εξ όσων γνωρίζουμε: 

α. οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της “Συμμετοχές 5G Α.Ε.” 
για την εξάμηνη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα 
με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, 
την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσματα Χρήσεως της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και 

β. οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G 
Ανώνυμη Εταιρεία» την 14η Οκτωβρίου 2022 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη 
διεύθυνση https://5gventures.gr/. 

 

 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

 
 

Γεώργιος Πολυχρονόπουλος 
ΑΚ017812 

 
 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 

Αντώνιος Τζωρτζακάκης 
ΑΚ221320 

Το μέλος Δ.Σ. 
 
 
 

Σωτήριος Μαρκάτος 
ΑΚ513820

https://5gventures.gr/
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Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2022 – 30/06/2022 
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 
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Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2022 “Συμμετοχές 5G A.E.” 
 

Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων 
 

 Σημείωση: 30/06/2022  30/06/2021 

Έσοδα από αμοιβές διαχείρισης 6.13 592.547  428.604 
Κόστος υπηρεσίας διαχείρισης 6.14 (552.926)  (321.437) 

Μικτό Κέρδος  39.621  107.167 

     
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 6.17 131.047  0 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.15 (161.026)  (91.037) 
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 6.16 (28.751)  (11.885) 
Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως 6.17 (2.729)  0 

Αποτελέσματα προ φόρων  
 (21.838)  (4.246) 

      

Χρηματοοικονομικά έσοδα  0  0 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.18 (11.618)  (4.246) 

Κέρδη/ (ζημιές) προ Φόρων  (33.456)  0 

      

Φόρος εισοδήματος  0  0 
       

Κέρδη/ (ζημιές) περιόδου (μετά από φόρους)  (33.456)  0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις Σελίδες 11 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.



    
 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2022 – 30/06/2022 
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 
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Συνοπτική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 

 Σημείωση: 30/06/2022  31/12/2021 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 6.1 14.152  14.293 
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 6.2 146.814  158.215 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.3 21.435  20.349 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  182.402  192.857 

     
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Εμπορικές απαιτήσεις και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία  0  1.182.801 
Λοιπές απαιτήσεις 6.4 32.758  9.736 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.5 573.689  53.994 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  606.448  1.246.531 

     

Σύνολο Ενεργητικού  788.849  1.439.388 

     
Υποχρεώσεις και ίδια κεφάλαια     
     
Ίδια κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 6.6 100.000  100.000 
Αποτελέσματα εις νέον  (33.456)  0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  66.544  100.000 

     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 6.9 75.371  92.345 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  75.371  92.345 

     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 6.8 11.855  13.244 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.10 0  1.026.405 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 6.9 67.554  61.564 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.12 48.355  91.615 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.11 519.170  54.215 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  646.934  1.247.043 

      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  788.849  1.439.388  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις Σελίδες 11 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.



    
 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2022 – 30/06/2022 
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 
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Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο κατά την έναρξη λειτουργίας        

Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου 100.000  100.000 

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0  0 0 

Υπόλοιπο την 30/06/2021 100.000  100.000 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 01/01/2022 100.000 0  100.000  

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 0  (33.456) (33.456) 

Υπόλοιπο την 30/06/2022 100.000 (33.456) 66.544 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις Σελίδες 11 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 



    
 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2022 – 30/06/2022 
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 
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Συνοπτική Κατάσταση Ταμιακών Ροών 
 

 Σημείωση: 30/06/2022  30/06/2021 

Ταμειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων     

Καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων  (33.456)  0 

Απαιτούμενες προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 6.1  1.549    3.032  

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 6.2  33.899    19.983  

Ζημίες/(κέρδη) από πωλήσεις/διαγραφές πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων 

6.1  757    0.00  

Συναλλαγματικές διαφορές 6.17  0    338  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.18  11.618    4.246  
      

Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης  14.367   27.598 

(Αύξηση) / μείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων   1.158.693    (461.869) 

Αύξηση / (μείωση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων   420.307   95.801  

Σύνολο (εκροών) / εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες  1.593.366  (338.469) 

       

Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων      

Πληρωμές για αγορές ενσώματων, άυλων περιουσιακών στοιχείων και 
επενδύσεων σε ακίνητα 

6.1  (2.165)   (13.972) 

Πρόσοδοι καταθετικών λογαριασμών εισπραχθείσες  0   0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες  (2.165)   (13.972) 

       

Κίνηση αλληλόχρεου λογαριασμού και δανείων 6.10 (1.012.500)   486.000  

Είσπραξη μετοχικού κεφαλαίου  0   100.000  

Πληρωμές χρεωστικών τόκων και συναφών χρηματοοικονομικών εξόδων 6.18  (23.504)   (488) 

Πληρωμές υποχρεώσεων από μίσθωση 6.9  (35.502)   (20.731) 

Σύνολο (εκροών) / εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (1.071.506)  564.781 

       

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου 

 519.695  212.340 

       

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  53.994  0  

       

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  573.689  212.340 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις στις Σελίδες 11 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 



    
 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2022 – 30/06/2022 
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 
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Σημειώσεις επί των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες  

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ή «η Εταιρεία») με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157802360000 
συστάθηκε την 14/01/2021 από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ή «ΕΕΣΥΠ 
Α.Ε.». ή «η Μητρική»). Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε € 100.000 (εκατό χιλιάδες ευρώ), το 
οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς εντός της χρήσης σύστασης της Εταιρείας. Η Εταιρεία ως θυγατρική 
της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. ενοποιείται πλήρως στα αποτελέσματα του Ομίλου. 

Μετοχική Σύνθεση 

Μέτοχοι Ποσοστό % Αριθμός μετοχών Μετοχικό κεφάλαιο 

ΕΕΣΥΠ Α.Ε. 100,00% 1.000 100.000 

Σύνολο 100,00% 1.000 100.000 

Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η σύσταση και διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών «Ταμείο Φαιστός» («Phaistos Fund») του άρθρου 94 του ν. 4727/2020, 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς 
και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας και τηρώντας τα διεθνή πρότυπα 
χρηματοοικονομικής αναφοράς (IFRS).  

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να συνεργάζεται με οποιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και γενικά να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη κρίνεται 
αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της. 

Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία στην Ελλάδα με αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της. Τους όρους λειτουργίας, την έκταση και τη φύση των εργασιών των 
υποκαταστημάτων ή γραφείων της Εταιρείας, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε 
απόφασή του περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του. 

Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας για την εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού, διέπεται από τις διατάξεις του ν. 
4727/2020 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Τέταρτου Μέρους του ν. 4389/2016 και του ν. 
4548/2018, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά με τον ν. 4727/2020. 

Η Εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου (οδός Μαραθωνοδρόμου 83, 151 25), ενώ η διάρκειά της 
έχει οριστεί σε 20 (είκοσι) χρόνια από την έναρξη ισχύος του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ο οποίος προβλέπει 
την ίδρυση της Εταιρείας στο άρθρο 93 αυτού. 

Η Εταιρεία κατά την 30η Ιουνίου 2022 απασχολούσε 10 (δέκα) άτομα προσωπικό. 

Όπως ορίζεται από το καταστατικό της Εταιρείας, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία 4 
(τεσσάρων) ετών από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας αποτελούν οι: 

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου 
Γεώργιος Πολυχρονόπουλος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Αντώνιος Τζωρτζακάκης  Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος 
Σωτήριος Μαρκάτος  Εκτελεστικό Μέλος 
Σαλβατώρ Λεβής   Εκτελεστικό Μέλος 
Νικόλαος Καραπανάγου  Εκτελεστικό Μέλος 
Δέσποινα Μαγδαληνή Μαρκάκη Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Κωνσταντίνος Μεϊμέτης  Μη Εκτελεστικό Μέλος 
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2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές  

2.1 Βάση κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Δήλωση Συμμόρφωσης 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 
2022 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34, «Ενδιάμεση 
χρηματοοικονομική αναφορά», και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και τις 
γνωστοποιήσεις που απαιτούνται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κατά συνέπεια, οι εν 
λόγω ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να διαβαστούν σε 
συνδυασμό με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2021. 

Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των εν λόγω ενδιάμεσων συνοπτικών 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση 
των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσεως που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2021. 

Τα νέα και αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες, τροποποιήσεις προτύπων και 
διερμηνείες που εφαρμόζονται είτε στην τρέχουσα είτε σε επόμενες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνητικής τους επίδρασης στις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
παρατίθενται στη Σημείωση 3. 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των 
συνημμένων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αναφέρονται στις 
παραγράφους που ακολουθούν: 

2.1.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ»), καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του Σ.Δ.Λ.Π. και έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») και εφαρμόζονται υποχρεωτικά για χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 
2021 ή μεταγενέστερα. 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους 
και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της επιχείρησης η οποία θεωρεί ότι η Εταιρεία έχει 
θέσει σχέδια ώστε να αποφύγει σημαντικές αποδιοργανώσεις στις λειτουργίες της και έχει διαθέσιμες 
χρηματοοικονομικές πηγές που να καλύπτουν τις λειτουργικές της ανάγκες. Υπό αυτό το πρίσμα η 
Διοίκηση έχει καταλήξει ότι: α) η βάση της αρχής της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων είναι κατάλληλη και β) όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις έχουν παρουσιαστεί κατάλληλα σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. 

Οι συνημμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας στις 14 Οκτωβρίου 2022. Οι συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Ευρώ και όλα τα κονδύλια στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα 
ευρώ. Τυχόν διαφορές στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

2.1.2 Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας 

Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί στη βάση 

της δυνατότητας της ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

 

3. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων 

Οι λογιστικές πολιτικές που έχει ακολουθήσει η Εταιρεία για τη σύνταξη των ενδιάμεσων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζονται με συνέπεια, αφού ληφθούν υπόψη τα νέα 
πρότυπα, οι ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες οι οποίες εκδόθηκαν και είναι 
υποχρεωτικής εφαρμογής για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2022 ή 
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μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 
προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το 
Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 
2022. 

 

Νέα πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης (Τροποποιήσεις  ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, 
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις») 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις» 
διευκρινίζουν ότι το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης στο πλαίσιο αξιολόγησης της σύμβασης ως 
επαχθούς, συνίσταται από τα κόστη που σχετίζονται άμεσα με τη σύμβαση και συμπεριλαμβάνει τόσο 
τις συγκεκριμένες πρόσθετες δαπάνες όσο και τον επιμερισμό άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα 
με  την υλοποίηση  της σύμβασης. 

ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια (Τροποποίηση) – «Εισπράξεις ποσών πριν από την προβλεπόμενη χρήση» 

Η τροποποίηση αλλάζει τον τρόπο που καταχωρείται το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του 
περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις στοιχείων που παράχθηκαν 
κατά τη διαδικασία της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και 
κατάσταση. Τα έσοδα και οι δαπάνες παραγωγής αυτών των προϊόντων θα καταχωρούνται πλέον στο 
αποτέλεσμα χρήσης αντί να εμφανίζονται μειωτικά στο κόστος κτήσης των παγίων. Απαιτεί επίσης 
από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται 
με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθους δραστηριότητας της 
οντότητας. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 - Αναφορές στο Πλαίσιο Κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Ετήσιες βελτιώσεις 2018–2020 στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς   

Την 14η Μαΐου 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις 
που περιέχουν τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς: 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Αμοιβές και το 10% τεστ για την διαγραφή χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση που εφαρμόζεται στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», διευκρινίζει ότι κατά την 

αξιολόγηση του ορίου 10% για την από αναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, ο 

δανειστής μπορεί να συμπεριλάβει μόνο αμοιβές που πληρώθηκαν ή εισπράχθηκαν ανάμεσα σε 

εκείνον και τον δανειολήπτη, είτε εκ μέρους εκείνου ή του δανειολήπτη.  

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις – Κίνητρα μίσθωσης 

Επιπρόσθετα, μέσω μιας αλλαγής στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» αφαιρέθηκε το παράδειγμα της 

απεικόνισης των πληρωμών από τον εκμισθωτή που σχετίζονταν με τις βελτιώσεις των μισθώσεων, 

καθώς δεν ήταν ξεκάθαρο γιατί τέτοιες πληρωμές δεν αποτελούν κίνητρα μίσθωσης. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο) και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις ΔΛΠ 1 
«Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων») 

Οι τροποποιήσεις στην ταξινόμηση των υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, 
εκδόθηκαν τον Ιανουάριο του 2020 και θα πρέπει να εφαρμοστούν από τις οντότητες για τις ετήσιες 
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λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1η Ιανουαρίου 2022 αναδρομικά σύμφωνα με 
το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη», ενώ επιτρέπεται να 
υιοθετηθούν και νωρίτερα. Αν μία οντότητα εφαρμόσει αυτές τις τροποποιήσεις για προγενέστερη 
περίοδο θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός. Η πρώτη αλλαγή είναι ότι ως βραχυπρόθεσμη 
ταξινομείται μια υποχρέωση όταν η εταιρεία δεν έχει το δικαίωμα στη λήξη της λογιστικής περιόδου 
να αναβάλλει την διευθέτησή της για τουλάχιστον 12 (δώδεκα) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου. 
Αναλυτικότερα, για να αναγνωρισθεί τέτοιο δικαίωμα, αν έχουν τεθεί στην εταιρεία όροι από τον 
δανειστή οι οποίοι σχετίζονται με την δυνατότητα αναβολής της διευθέτησης, θα πρέπει να έχουν 
τηρηθεί ως το τέλος της λογιστικής περιόδου ακόμη και αν δεν ελέγχονται από τον δανειστή την 
ημερομηνία αυτή. Η ταξινόμηση μιας υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από την πιθανότητα της εταιρείας 
να εξασκήσει το δικαίωμα της να αναβάλλει την διευθέτηση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 
(δώδεκα) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου. Αν η υποχρέωση πληροί τα κριτήρια για να ταξινομηθεί 
ως μακροπρόθεσμη, θα πρέπει να ταξινομηθεί ως μακροπρόθεσμη ακόμη και αν η διοίκηση σκοπεύει 
ή εκτιμά η οντότητα να διευθετήσει την υποχρέωση μέσα σε 12 (δώδεκα) μήνες μετά τη λήξη της 
λογιστικής περιόδου , είτε ακόμη και αν η εταιρεία διευθετήσει την υποχρέωση στο διάστημα μεταξύ 
της λήξης της λογιστικής περιόδου και της ημερομηνίας έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. 
Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις η εταιρεία μπορεί να γνωστοποιήσει την πληροφορία για την 
χρονική στιγμή της διευθέτησης ώστε να μπορούν οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να 
καταλάβουν την επίδραση της υποχρέωσης στην οικονομική της θέση. Μία ακόμη αλλαγή είναι, ότι 
προκειμένου να ταξινομηθεί μια υποχρέωση ως μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη, ο όρος 
διευθέτηση αναφέρεται σε μια μεταφορά μετρητών, άλλων οικονομικών πηγών ή μέσων των ιδίων 
κεφαλαίων που πραγματοποιεί το αντισυμβαλλόμενο μέρος και οδηγεί στην εξόφληση της 
υποχρέωσης. Αναφορικά με τα μέσα των ιδίων κεφαλαίων, διευκρινίζεται ότι η επιλογή του 
αντισυμβαλλόμενου μέρους θα πρέπει να ταξινομηθεί ως στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων ενός 
σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». 

Γνωστοποίηση των λογιστικών πολιτικών (Τροποποιήσεις ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονομικών 
Καταστάσεων» και ΔΠΧΑ Δήλωση πρακτικής 2 (IFRS Practice Statement 2 Making Materiality 
Judgements) 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων τροποποίησε το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση οικονομικών 
καταστάσεων» και ανανέωσε την δήλωση πρακτικής 2 σχετικά με τη διενέργεια κρίσεων που αφορούν 
την ουσιαστικότητα/σημαντικότητα των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων (IFRS Practice 
Statement 2 ”Making Materiality Judgements”) για να βοηθηθούν οι εταιρείες να παρέχουν χρήσιμες 
γνωστοποιήσεις των λογιστικών τους πολιτικών. Οι κύριες αλλαγές στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση 
οικονομικών καταστάσεων» περιλαμβάνουν το να γνωστοποιούν οι εταιρείες τις ουσιώδεις λογιστικές 
πολιτικές και όχι τις σημαντικές όπως αναφερόταν μέχρι σήμερα στο πρότυπο, διευκρινίζοντας ότι 
λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται με μη ουσιώδεις συναλλαγές, λοιπά γεγονότα ή συνθήκες είναι 
οι ίδιες μη ουσιώδεις και έτσι θα πρέπει να γνωστοποιούνται. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι 
πολιτικές που σχετίζονται με ουσιώδεις συναλλαγές, γεγονότα ή συνθήκες δεν είναι απαραίτητα 
ουσιώδεις για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Αυτές οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2023 αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και νωρίτερα. 

Ορισμός λογιστικών εκτιμήσεων (Τροποποιήσεις ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, Μεταβολές στις 
λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη») 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις για το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές 
πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη», οι οποίες εισάγουν έναν νέο ορισμό για τις 
λογιστικές εκτιμήσεις. Αποσαφηνίζουν ότι οι εκτιμήσεις είναι νομισματικά ποσά τα οποία υπόκεινται 
σε αβεβαιότητα επιμέτρησης καθώς και τη σχέση ανάμεσα στις λογιστικές πολιτικές και στις 
λογιστικές εκτιμήσεις, διευκρινίζοντας ότι μια εταιρεία αναπτύσσει μια λογιστική εκτίμηση για να 
επιτύχει τον στόχο που τέθηκε από την λογιστική πολιτική. Η ανάπτυξη μιας λογιστικής εκτίμησης 
συμπεριλαμβάνει τόσο την επιλογή μιας μεθόδου επιμέτρησης (τεχνική εκτίμησης ή αποτίμησης) όσο 
και την επιλογή των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν όταν εφαρμοστεί η επιλεγμένη μέθοδος 
επιμέτρησης. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2023, ενώ επιτρέπεται και εφαρμογή νωρίτερα. Τέλος, θα εφαρμοστούν στις μελλοντικές 
μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λογιστικών πολιτικών που εμφανίζονται στην ή μετά την 
αρχή της πρώτης ετήσιας λογιστικής περιόδου που η εταιρεία εφάρμοσε τις τροποποιήσεις. 
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Αναβαλλόμενος φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μια 
συναλλαγή ( Τροποποιήσεις ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος») 

Οι στοχευμένες τροποποιήσεις του ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος», διευκρινίζουν πως θα έπρεπε οι 
εταιρείες να χειρίζονται λογιστικά τον αναβαλλόμενο φόρο σε ορισμένες συναλλαγές όπως οι 
μισθώσεις και οι προβλέψεις αποκατάστασης. Οι τροποποιήσεις περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της 
εξαίρεσης της αρχικής αναγνώρισης, ώστε να μην εφαρμόζεται σε συναλλαγές που δημιουργούν 
ισόποσες και συμψηφιστικές προσωρινές διαφορές. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες χρειάζεται να 
αναγνωρίζουν μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και μια αναβαλλόμενη φορολογική 
υποχρέωση για προσωρινές διαφορές που εμφανίζονται κατά την αναγνώριση μίας μίσθωσης και μιας 
πρόβλεψης αποκατάστασης και επομένως η εξαίρεση δεν εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όλες 
οι εταιρείες τώρα θα χρειάζεται να αναγνωρίσουν τις μελλοντικές φορολογικές επιπτώσεις αυτών των 
συναλλαγών και την αντίστοιχη αναβαλλόμενη φορολογία αν η απαίτηση ή η υποχρέωση προκύπτει 
από τη συνένωση εταιρειών με εξαίρεση την υπεραξία ή αν δεν προκύπτει από τη συνένωση εταιρειών 
αλλά επηρεάζει το λογιστικό ή το φορολογικό κέρδος ή δημιουργεί μια ισόποση και συμψηφιστική 
προσωρινή διαφορά.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2023. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις»  

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν εφαρμόζονται για την λογιστική περίοδο από 01.01 – 30.06.2022 για την 
εταιρεία.  

4. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η παροχή 
χρηματοδότησης για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας. Η Εταιρεία κατέχει, επίσης, διάφορα 
άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως εμπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άμεσα από τις 
εργασίες της. Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι 
συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους υπάγεται, είναι ο κίνδυνος αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, 
κίνδυνος τιμών, κίνδυνος ταμειακών ροών και μεταβολής επιτοκίων), πιστωτικός κίνδυνος, και 
κίνδυνος ρευστότητας. 

Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας και εστιάζεται κυρίως στην 
αναγνώριση και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και την πολιτική διατήρησης 
πλεονάζουσας ρευστότητας. 

4.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Η Εταιρεία δεν έχει 
δραστηριότητα στο εξωτερικό και κατά συνέπεια δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικούς 
κινδύνους από ξένο νόμισμα. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της έχουν αρχικά 
αναγνωριστεί σε (€) ευρώ, που είναι το λειτουργικό της νόμισμα. 

4.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ως πιστωτικός κίνδυνος ορίζεται ο υφιστάμενος ή μελλοντικός κίνδυνος για τα κέρδη και το κεφάλαιο 
που απορρέει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στους όρους και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση με την Εταιρεία ή την αδυναμία να εκτελέσει, κατά 
οποιονδήποτε τρόπο τα συμφωνηθέντα.  

Στις ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2022 έως 30/06/2022 
δεν εντοπίζεται πιστωτικός κίνδυνος στα στοιχείου του ενεργητικού.  

4.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας διασφαλίζεται με τη διατήρηση επαρκών 
χρηματικών διαθεσίμων και την ύπαρξη δυνατότητας χρηματοδότησης σε περίπτωση ανάγκης. 
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Η εταιρική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου 
κίνησης και των ταμειακών ροών. 

Η προσέγγιση της Εταιρείας στη διαχείριση της ρευστότητας είναι να εξασφαλίσει, κατά το μέγιστο 
δυνατό, ότι θα έχει την επαρκή ρευστότητα για να τακτοποιεί τις υποχρεώσεις της καθώς καθίστανται 
απαιτητές, χωρίς να υποστεί μη αποδεκτές απώλειες ή κίνδυνο ζημίας της φήμης της.  

Η Εταιρεία σύμφωνα με τη σύμβαση Σύστασης και Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) “Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός” και για τις υπηρεσίες διαχείρισης 
του Αμοιβαίου, λαμβάνει αμοιβή διαχείρισης (Management Fee) η οποία καταβάλλεται στην αρχή 
κάθε εξαμήνου ανά έτος και έχει αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των εξόδων (δαπανών) της 
“Συμμετοχές 5G A.E.”. Η αμοιβή αυτή δημιουργεί επαρκή ρευστότητα και συμβάλει με τη διαχείρισή 
της στην ελαχιστοποίηση του Κινδύνου Ρευστότητας της Εταιρείας και στη μη κάλυψη των αναγκών 
της. 

Στις ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01/2022 έως 30/06/2022 
δεν εντοπίζεται κίνδυνος ρευστότητας ως προς την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων. 

 

5. Σημαντικά Γεγονότα 

Κατά την περίοδο 01.01.2022 έως 30.06.2022, ολοκληρώθηκε η ανάθεση Υπηρεσιών του Εσωτερικού 

Ελέγχου στην εταιρεία, SOL Consulting S.A. και συντάχθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας καθώς και το 

Εγχειρίδιο της Μονάδας, σε πλήρη εναρμόνιση με τους Κανονισμούς και Διαδικασίες της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου της μητρικής Εταιρείας, ΕΕΣΥΠ Α.Ε.. 

Ολοκληρώθηκε επίσης και υπεγράφη (στις 16.03.2022) η Σύμβαση Σύστασης του Αμοιβαίου 

Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), «Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός» καθώς και η Σύμβαση 

με το 5ο ανεξάρτητο μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής με σκοπό την εποπτεία και τήρηση των 

διαδικασιών που προβλέπονται στον Επενδυτικό Κανονισμό της «Συμμετοχές 5G. A.E.». για το 

Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών “Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός”. 

Με την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της «Συμμετοχές 5G. A.E.» 

εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2021 καθώς και η ανανέωση για την παροχή των 

Υπηρεσιών των Εξωτερικών Ορκωτών Ελεγκτών (BDO Hellas) του Τακτικού και Φορολογικού Ελέγχου 

για το 2022. 

Συμμετείχε επίσης στην Έρευνα Great Place to Work, που διοργάνωσε η μητρική ΕΕΣΥΠ Α.Ε. για όλες 

τις θυγατρικές της, με πολύ καλά αποτελέσματα καθώς επίσης συμμετείχε στο διεθνές Συνέδριο Tech 

Tour South East Europe 2022 (19-20 Μαΐου), που διοργάνωσε η ΕΑΤΕ με μεγάλη συμμετοχή VC/PE 

εταιρειών από την Νοτιοανατολική Ευρώπη όπου και παρουσίασε τη στρατηγική της με αντίστοιχα 

round table talks.  

Τέλος συμμετείχε σε ημερίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στη Βόρεια 

Ελλάδα, καθώς και έγινε παρουσίαση του «Ταμείου Φαιστός» στην επενδυτική αποστολή των ΗΑΕ στη 

χώρα μας που οργανώθηκε από το Enterprise Greece (22 Ιουνίου).  

H «Συμμετοχές 5G. A.E.», ολοκλήρωσε και ανακοίνωσε την πρώτη επένδυση του «Επενδυτικού 

Ταμείου Φαιστός» στην Matternet S.A. που δραστηριοποιείται στον τομέα των μικρο-μεταφορών 

μέσω drones σε αστικά κέντρα, και ξεκίνησε διερευνητικές επαφές για πιθανή δραστηριοποίησή της 

στην Ελλάδα, μέσω της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής της στην Ελλάδα, Matternet Europe με έδρα στο 

Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, υπεύθυνης για το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της στην Ευρώπη.  

Τέλος, η «Συμμετοχές 5G. A.E.» είναι σε φάση αξιολόγησης ικανοποιητικού αριθμού προτάσεων 

υποψήφιων επιχειρήσεων για πιθανή επένδυση του «Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός», τόσο από το 

εξωτερικό όσο και από εγχώριες επιχειρήσεις.  
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6. Σημειώσεις επί των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

6.1 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων περιουσιακών 
στοιχείων.  

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 14/01/2021 0  

Προσθήκες περιόδου 16.085 

Υπόλοιπο 30/06/2021 16.085 

Προσθήκες περιόδου 466 

Υπόλοιπο 31/12/2021 16.551 

  

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 14/01/2021 0  

Αποσβέσεις περιόδου (738) 

Υπόλοιπο 30/06/2021 (738) 

Αποσβέσεις περιόδου (1.520) 

Υπόλοιπο 31/12/2021 (2.258) 

    

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2021 (14.293)  

  

Αξία κτήσεως   
Υπόλοιπο 01/01/2022 16.551  

Προσθήκες περιόδου 2.165 

Διαγραφές (949) 

Υπόλοιπο 30/06/2022 17.768  

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις   

Υπόλοιπο 01/01/2022 (2.258)  

Αποσβέσεις περιόδου (1.549) 

Διαγραφές 192 

Υπόλοιπο 30/06/2022 (3.615) 

    

Καθαρή λογιστική αξία 30/06/2022 14.152 

 

6.2 Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων 

Η Εταιρεία μισθώνει ένα γραφείο υπό μία μη ακυρώσιμη μίσθωση και μεταφορικά μέσα. 

Κατωτέρω παρατίθενται τα Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων για την περίοδο από 1η 
Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2022.  

Πίνακας Δικαιωμάτων Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων μέσω μισθώσεων βάσει του ΔΠΧΑ 16 

 Κτίρια Μεταφορικά μέσα Σύνολο 

Υπόλοιπο έναρξης 14/01/2021 0 0 0 
Προσθήκες 141.934 66.422 208.355 
Αποσβέσεις (39.536) (10.605) (50.140) 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών 
στοιχείων 31/12/2021 

102.398 55.817 158.215 
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Πίνακας Δικαιωμάτων Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων μέσω μισθώσεων βάσει του ΔΠΧΑ 16 
(συνέχεια) 

Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2022 102.398 55.817 158.215 
Προσθήκες 0 22.498 22.498 
Αποσβέσεις (23.721) (10.178) (33.899) 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών 
στοιχείων 30/06/2022 

78.676 68.138 146.814 

 

6.3 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν σε δοσμένες εγγυήσεις ποσού € 21.435 (είκοσι ένα 
χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε) που σχετίζονται με εγγυήσεις μισθωμάτων, εγγυήσεις χρήσης 
λοιπού εξοπλισμού και λοιπές εξασφαλίσεις έναντι μελλοντικών υποχρεώσεων.  

 

6.4 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν έξοδα επομένων χρήσεων, τα οποία περιλαμβάνουν 
προπληρωμένες ετήσιας ανανέωσης συνδρομές σε βάσεις δεδομένων, λοιπές απαιτήσεις από 
προμηθευτές καθώς και προκαταβολές μισθωμάτων. Οι εν λόγω απαιτήσεις αναλύονται παρακάτω: 

Περιγραφή 30/06/2022  31/12/2021 

Προπληρωμένες συνδρομές βάσεων δεδομένων 28.929  7.124 
Προκαταβολές μισθωμάτων 3.676  2.480 
Απαιτήσεις από προμηθευτές 98  132 
Απαιτήσεις από λοιπούς πιστωτές διάφορους 55  0 

Σύνολο 32.758  9.736 

 

6.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα υπόλοιπα των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή 30/06/2022  31/12/2021 

Ταμείο 189  444 
Καταθέσεις όψεως 573.500  53.550 

Σύνολο 573.689  53.994 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας 
και τραπεζικές καταθέσεις όψεως. 

 

6.6 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 100.000 (εκατό χιλιάδες ευρώ), ολοσχερώς 
καταβλημένο και διαιρείται σε χίλιες (1.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 100 
(εκατό ευρώ) η κάθε μία, οι οποίες είναι αμεταβίβαστες βάσει του άρθρου 93 παρ. 6 του ν. 4727/2020. 

 

6.7 Τακτικό Αποθεματικό 

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (άρθρο 158 ν. 4548/2018), οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην 
διακράτηση τουλάχιστον του 5% (ή του ενός εικοστού) του ετήσιου καθαρού κέρδους του κάθε έτος 
για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι 
υποχρεωτική, ως ότου το αποθεματικό αυτό να ανέλθει στο ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της Εταιρείας. 



    
 

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2022 – 30/06/2022 
(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 

 

18 | Σ ε λ ί δ α  
 

6.8 Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 

Το κονδύλι προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνει υποχρεώσεις προς 
προμηθευτές εσωτερικού καθώς και υποχρεώσεις προς τη μητρική εταιρεία. Οι υποχρεώσεις προς την 
μητρική εταιρεία αφορούν σε μισθώματα γραφειακών χώρων.  

Οι εν λόγω υποχρεώσεις αναλύονται παρακάτω: 

Περιγραφή 30/06/2022  31/12/2021 

Προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού 11.855  9.009 
Εμπορικές υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 0  4.235 

Σύνολο 11.855  13.244 

 

6.9 Υποχρεώσεις μίσθωσης βάσει του ΔΠΧΑ 16 

Βάσει του ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις, τα μισθώματα που καταβάλλει η Εταιρεία για τη μίσθωση των 
γραφείων της καθώς και των μεταφορικών μέσων αναγνωρίζονται ως δικαιώματα χρήσης παγίων με 
ισόποση αρχική υποχρέωση, με διάρκεια 3 (τρία) και 4 (τέσσερα) έτη αντίστοιχα.  

Η ανάλυση των υποχρεώσεων μίσθωσης παρατίθεται κατωτέρω: 
 

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση μισθώσεων Κτίρια Μεταφορικά μέσα Σύνολο 

Υπόλοιπο 14/01/2021 0 0 0 
Προσθήκες περιόδου 96.102 52.868 148.970 
Μεταφορά σε βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις μίσθωσης 

(39.534) (17.090) (56.625) 

Υπόλοιπο μακροπρόθεσμης υποχρέωσης 
μισθώσεων 31/12/20221 

56.568 35.777 92.345 

 
Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση μισθώσεων Κτίρια Μεταφορικά μέσα Σύνολο 

Υπόλοιπο 14/01/2021 0 0 0 
Προσθήκες περιόδου 45.831 13.554 59.385 
Μεταφορά από μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις μίσθωσης 

39.534 17.090 56.625 

Τόκοι χρήσης 2.722 933 3.655 
Πληρωμές χρήσης (41.000) (17.100) (58.100) 

Υπόλοιπο βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης 
μισθώσεων 31/12/2021 

47.087 14.477 61.564 

 

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση μισθώσεων Κτίρια Μεταφορικά μέσα Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/2022 56.568 35.777 92.345 
Προσθήκες περιόδου 0 22.998 22.998 
Μεταφορά σε βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις μίσθωσης 

(24.025) (15.947) (39.972) 

Υπόλοιπο μακροπρόθεσμης υποχρέωσης 
μισθώσεων 30/06/2022 

32.543 42.829 75.371 

 
Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση μισθώσεων Κτίρια Μεταφορικά μέσα Σύνολο 

Υπόλοιπο 01/01/2022 47.087 14.477 64.564 
Προσθήκες περιόδου 0 0 0 
Επαναμετρήσεις 0 (500) (500) 
Μεταφορά από μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις μίσθωσης 

24.025 15.947 39.972 

Τόκοι χρήσης 1.216 803 2.019 
Πληρωμές χρήσης (24.600) (10.902) (35.502) 

Υπόλοιπο βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης 
μισθώσεων 30/06/2022 

47.728 19.826 67.554 
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Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων μίσθωσης αναλύονται παρακάτω: 

 30/06/2022 31/12/2021 

Μέχρι 1 έτος 67.554 61.564 
Από 1 έως 2 έτη 52.912 63.251 
Από 2 έως 5 έτη 22.460 29.094 

Σύνολο 142.925 153.910 

 

Υποχρεώσεις μίσθωσης – ελάχιστα μισθώματα 30/06/2022 31/12/2021 

Μέχρι 1 έτος 70.429 64.823 
Από 1 έως 2 έτη 54.029 64.823 
Από 2 έως 5 έτη 22.797 29.467 

Σύνολο 147.255 159.113 
Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις μισθώσεων (4.330) (5.204) 

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων μίσθωσης 142.925 153.910 

 

6.10 Δανειακές υποχρεώσεις 

Για σκοπούς κάλυψης των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας έως την σύσταση του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου «Ταμείο Φαιστός», υπεγράφη η από 23/03/2021 δανειακή σύμβαση με την Ελληνική 
Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) ύψους € 810.000 (οκτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ).  

Την 01/04/2021 η Εταιρεία προέβη στην πρώτη εκταμίευση ποσού € 486.000 (τετρακοσίων ογδόντα 
έξι χιλιάδων ευρώ), την 15/07/2021 στην δεύτερη εκταμίευση ύψους € 150.000 (εκατόν πενήντα 
χιλιάδων ευρώ), την 15/09/2021 στην τρίτη εκταμίευση ύψους € 174.000 (εκατόν εβδομήντα 
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ), την 26/11/2021 στην τέταρτη εκταμίευση (πλέον 25%) ύψους € 202.500 
(διακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) και την 11/01/2022 σε επιπλέον εκταμίευση ύψους € 
360.000 (τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ). 

Η καθαρή ταμειακή δανειακή εισροή ανήλθε σε € 1.372.500 (ένα εκατομμύριο τριακόσιες εβδομήντα 
δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ). Το επιτόκιο του χορηγηθέντος δανείου ήταν σταθερό και ως βάση 
υπολογισμού των τόκων ορίστηκε η ημερομηνία εκταμίευσης της εκάστοτε δόσης. Η αποπληρωμή του 
δανείου πλέον των αναλογούντων τόκων ολοκληρώθηκε την 31η Μαρτίου 2022. 

 

6.11 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Το κονδύλι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελείται από υποχρεώσεις προς μέλη Δ.Σ., 
λοιπές υποχρεώσεις απόδοσης λειτουργικών εξόδων προς το προσωπικό, προβλέψεις 
δεδουλευμένων εξόδων καθώς και υποχρέωση προς το ταμείο Φαιστός προπληρωμένων εσόδων 
παροχής αμοιβών διαχείρισης.  

Οι εν λόγω βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  
Περιγραφή 30/06/2022 31/12/2021 

Λοιπές υποχρεώσεις 35.630 1.808 
Έξοδα χρήσης δουλευμένα 32.894 33.447 
Υποχρεώσεις προς Ταμείο Φαιστός 422.081 0 
Υποχρεώσεις προς μέλη Δ.Σ. 28.566 18.960 

Σύνολο 519.170 54.215 

 

6.12 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Περιγραφή 30/06/2022 31/12/2021 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 15.544 37.363 
Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος) 32.811 54.252 

Σύνολο 48.355 91.615 
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6.13 Έσοδα από αμοιβές διαχείρισης 

Τα έσοδα από αμοιβές διαχείρισης ποσού € 592.547 (πεντακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων και 
πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ) αφορούν σε αμοιβές διαχείρισης βάσει του άρθρου 10 της από 
16/03/2022 Σύμβασης Σύστασης και Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) με την επωνυμία «Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός» (Establishment & Management 
Agreement for the Venture Capital Mutual Fund under the name “Phaistos Investment Fund”). 

Την 30/06/2021 η Εταιρεία αναγνώρισε έσοδα από προμήθειες αμοιβών διαχείρισης ποσού € 428.604 
(τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων και εξακόσια τέσσερα ευρώ) που αφορούν σε πρόβλεψη 
δεδουλευμένων αμοιβών διαχείρισης. Τα έσοδα περιλαμβάνουν όλες τις πραγματοποιηθείσες και 
δεδουλευμένες δαπάνες και έξοδα που αφορούν στον αποκλειστικό σκοπό της Εταιρείας από την 
σύσταση αυτής μέχρι την 30η Ιουνίου 2021. 

 

6.14 Κόστος υπηρεσίας διαχείρισης 

Το κόστος υπηρεσίας διαχείρισης κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθε σε € 552.926 (πεντακόσιες 
πενήντα δύο χιλιάδες και εννιακόσια είκοσι έξι ευρώ) και αφορά σε έξοδα άμεσα σχετιζόμενα με τα 
έσοδα αμοιβής διαχείρισης όπως αναλύεται στην προηγούμενη σημείωση.  

Το κόστος υπηρεσίας διαχείρισης αναλύεται ως εξής: 

Περιγραφή 30/06/2022 30/06/2021 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 486.961 258.822 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 30.666 62.614 
Διάφορα έξοδα 35.300 0 

Σύνολο 552.926 321.437 

 

6.15 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή 30/06/2022 30/06/2021 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 32.516 28.758 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 58.111 5.739 
Παροχές τρίτων 3.593 1.218 
Λοιποί φόροι - τέλη 512 16.190 
Διάφορα έξοδα 28.101 16.116 
Έξοδα λειτουργικών μισθώσεων 2.746 0 
Αποσβέσεις ενσώματων, αύλων περιουσιακών στοιχείων & 
δικαιωμάτων χρήσης 

35.448 23.015 

Σύνολο 161.027 91.037 

 

6.16 Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης 

Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή 30/06/2022 30/06/2021 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 21.591 11.885 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5.485 0 
Διάφορα έξοδα 1.675 0 

Σύνολο 28.751 11.885 
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6.17 Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως ποσού € 131.047 (εκατόν τριάντα ένα χιλιάδες και σαράντα επτά 
ευρώ) αφορά σε επαναχρέωση εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου «Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός» 
άμεσα σχετιζόμενα με την σύσταση και λειτουργία αυτού. Τα λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως ποσού € 
2.729 (δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα ευρώ) περιλαμβάνουν χρεωστικές συναλλαγματικές 
διαφορές διακανονισμού εμπορικών υποχρεώσεων, ζημιές διαγραφής παγίων και  πρόστιμα. 

 

6.18 Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

Περιγραφή 30/06/2022 30/06/2021 

Τραπεζικά έξοδα και προμήθειες 699 489 
Χρεωστικοί τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων 8.900 3.320 
Χρηματοοικονομικά έξοδα σχετικά με χρηματοδοτικές μισθώσεις 2.019 437 

Σύνολο 11.618 4.246 

 

6.19 Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις και περαιτέρω ενδεχόμενες υποχρεώσεις προς γνωστοποίηση 

 

6.20 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες συνοπτικές 
οικονομικές καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
(ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης η οποία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 100% στο 
μετοχικό κεφάλαιό της. 

Εντός της εταιρικής δομής της ΕΕΣΥΠ εντάσσονται και συμμετοχές σε δημόσιες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε κομβικούς τομείς της εθνικής οικονομίας (ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, 
υποδομές, μεταφορές, υπηρεσίες κ.α.). 

Κατωτέρω παρατίθεται λίστα με τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου με τις οποίες είχε συναλλαγές 
η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση. 

Επωνυμία Επιχείρησης Είδος σχέσης 

ΕΕΣΥΠ Α.Ε. Μητρική 
ΕΛΤΑ Συνδεδεμένη 

Με τις ανωτέρω εταιρείες, η Εταιρεία είχε τις κατωτέρω συναλλαγές εντός της περιόδου στα πλαίσια 
των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, ενώ δεν υπάρχουν ουσιώδεις συναλλαγές που να 
μην έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα 
ποσά των αμοιβών μελών Δ.Σ. εμφανίζονται αναμορφωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ώστε να καταστούν πιο συγκρίσιμα με τα ποσά της τρέχουσας 
περιόδου. Συγκεκριμένα, στις αμοιβές Δ.Σ. περιλαμβάνονται οι αμοιβές που καταβάλλονται στα  
εκτελεστικά και στα μη εκτελεστικά μέλη σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις όπου παρουσιάζονταν μόνο οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. 

Επωνυμία Επιχείρησης Έξοδα 
31/12/2021 

Απαιτήσεις 
31/12/2021 

Υποχρεώσεις 
31/12/2021 

ΕΕΣΥΠ Α.Ε. 18.140 0 1.030.640 
ΕΛΤΑ Α.Ε. 111 0 0 
Αμοιβές μελών ΔΣ 558.445 0 18.959 

Σύνολο 576.696 0 1.049.599 
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Επωνυμία Επιχείρησης Έξοδα 
30/06/2022 

Απαιτήσεις 
30/06/2022 

Υποχρεώσεις 
30/06/2022 

ΕΕΣΥΠ Α.Ε. 8.900 0 0 
ΕΛΤΑ Α.Ε. 162 0 0 
Αμοιβές μελών ΔΣ 376.760 0 36.454 

Σύνολο 385.822 0 36.454 

 

6.21 Μεταγενέστερα γεγονότα  

Η εταιρεία συνέχισε την ένταξη πολιτικών της μητρικής στη λειτουργία της, όπως την πολιτική 

“Δέουσας Επιμέλειας Τρίτων Μερών”. 

Πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέρω, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα γεγονότα πλέον αυτών που 
ήδη γνωστοποιούνται στις ανωτέρω σημειώσεις, τα οποία απαιτούν γνωστοποίηση ή προσαρμογή των 
συνημμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Μαρούσι, 14 Οκτωβρίου 2022 
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