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Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» την 29η Αυγουστου 2022 και 
έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.betasecurities.com. 
 

Aθήνα 29 Αυγούστου 2022 
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 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Εισαγωγή 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση κατάσταση χρηματοοικονομικής  θέσης της Εταιρείας «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2022 και τις σχετικές καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων, 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 της εταιρείας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 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  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, καθώς 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 δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε 
τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη 
ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
 

 
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

Γεώργιος Πετρόπουλος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 35021 

 

 

 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
Λ. Κηφισίας 294, Χαλάνδρι 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 180 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημ. 30/06/22 31/12/21 

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία       

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4.1 616.449 703.756 

Άύλα περιουσιακά στοιχεία 4.2 177.058 162.601 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.3 78.064 73.868 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.4 1.268.051 1.256.394 

    2.139.622 2.196.619 

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία       

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις     4.5 3.255.601 3.063.938 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων  4.6 66.700 39.754 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα    4.7 332.110 425.174 

    3.654.412 3.528.866 

        

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων   5.794.033 5.725.485 

        

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ       

Ταμειακά Διαθέσιμα πελατών 4.7 42.347.856 56.368.124 
        
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
        

Ίδια Κεφάλαια       
Μετοχικό κεφάλαιο 4.8 2.120.772 2.120.772 
Αποθεματικά κεφάλαια 4.9 1.259.134 1.259.134 
Αποτελέσματα εις νέον   34.147 -129.642 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   3.414.053 3.250.264 
        
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.11 288.618 394.140 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   0 0 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία   121.195 121.195 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων   409.813 515.335 
        

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις      4.10 967.552 1.350.317 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις   121.481 78.435 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.11 881.134 531.134 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - υποχρεώσεις   0 0 

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων   1.970.167 1.959.886 
        
Σύνολο Υποχρεώσεων   2.379.980 2.475.221 
        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   5.794.033 5.725.485 

        

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ       

Υποχρεώσεις προς πελάτες 4.10 42.347.856 56.368.124 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   

 

    
1/1 - 

30/06/2022 
1/1 - 

30/06/2021 

        

Πωλήσεις 4.12 1.799.345 1.722.270 
Κόστος πωληθέντων 4.13 -1.240.215 -1.070.520 

Μικτό Κέρδος   559.130 651.750 

        

Έξοδα διοίκησης 4.14 -531.521 -458.794 

Λοιπά έσοδα/έξοδα εκμετάλλευσης  4.15 220.114 -15.541 
        

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων   247.723 177.415 

        

Χρηματοοικονομικά έσοδα 4.16 98.495 93.331 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.17 -136.231 -93.179 

        

Κέρδος προ φόρων   209.987 177.566 

        

Φόρος εισοδήματος 4.18 -46.197 -45.489 
        

Κέρδος περιόδου   163.790 132.077 

       

Λοιπά συνολικά έσοδα       
Αναλογιστικά κέρδη   0   
Αναβαλλόμενος Φόρος επί των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 163.790 132.077 

       

Κέρδος μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε 
Eυρώ)    4.19 2,27 1,71 

 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2022 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

   
   

Ευάγγελος Χαρατσής Λουκάς Δεληγιάννης  Φώτιος Τζίγκος  
Α.Δ.T. ΑΒ 649034 Α.Δ.T. ΑΡ 005697 Α.Δ.T. ΑΚ 082458 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 
 

  
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Αποτελέσματα  

εις νέο 
Σύνολο 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1/1 - 31/12/2021 

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 2.270.751 1.259.134 -345.589 3.184.296 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1 - 
31/12/21 

0 0 215.947 215.947 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών 
προηγ. Χρήσεων 

-149.979 0 0 -149.979 

Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος/ζημιά 
χρήσης 

-149.979 0 215.947 65.968 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 2.120.772 1.259.134 -129.642 3.250.264 

          

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1/1 - 30/06/2022 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2022 2.120.772 1.259.134 -129.642 3.250.264 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1 - 
30/06/22 

0 0 163.790 163.790 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου  0 0 0 0 

Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος/ζημιά 
περιόδου 

0 0 163.790 163.790 

Υπόλοιπα κατά την 30 Ιουνίου 2022 2.120.772 1.259.134 34.147 3.414.054 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

 
 

  30/06/22 30/06/21 

Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων 209.987 177.566 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις 119.555 65.210 
Προβλέψεις 0 0 
Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές  14.176 -461 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -22.190 -20.040 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 32.408 19.827 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

    

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων    -203.321 -1.398.901 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)    -428.834 1.003.802 
Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -27.208 -19.827 
Καταβεβλημένοι φόροι 0 0 

Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -305.427 -172.824 

      
Επενδυτικές δραστηριότητες      

Πώληση/(απόκτηση) επενδυτικών τίτλων και λοιπών επενδύσεων -41.122 -17.332 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -46.705 -114.664 
Τόκοι εισπραχθέντες 22.190 20.040 

Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -65.638 -111.956 

      
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Εισπράξεις/(πληρωμές) από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 350.000 179.659 
Εξοφλήσεις δανείων 0 -100.000 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις -72.000 -32.435 

Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 278.000 47.224 
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
περιόδου (α)+(β)+(γ) 

-93.064 -237.556 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου    425.174 507.074 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου    332.110 269.516 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Η Εταιρεία «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής ως «η Εταιρεία») 
παρουσιάζει τις Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την περίοδο 01.01.2022-30.06.2022. 
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1995 (ΦΕΚ 4880/21.08.1995), έχει συσταθεί σύμφωνα με την άδεια συστάσεως της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 44/6-6-1995, έχει αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 34042/06/Β/95/25 και λειτουργεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4514/2018, σύμφωνα με την απόφαση  9/473/5-6-2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία έγινε 
τροποποίηση της άδειας λειτουργίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του. 
 
Οι  ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας 
www.betasecurities.com  

 
Οι μέτοχοι της Εταιρείας με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους έχουν ως ακολούθως: 

 
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜ/XΗΣ 
ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50,00 % 
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50,00 % 
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 % 

 
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη από την ημερομηνία της καταχώρησης στο οικείο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση του 
καταστατικού της. 
   
Η Εταιρεία κατά την περίοδο για την οποία παρουσιάζει τις ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές της καταστάσεις απασχόλησε τις 
περιόδους 1/1 – 30/06/22 και 1/1 – 30/06/21, κατά μέσα όρο σαράντα  ένα (41) και σαράντα (40)  εργαζόμενους αντίστοιχα. 
 
Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εμφανίζονται χωρίς 
στρογγυλοποίηση, εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά.  

Οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία αφορούν: 

Α) Την διεκπεραίωση συναλλαγών σε μετοχές, ομόλογα και παράγωγα στην ελληνική και τις διεθνείς κεφαλαιαγορές (στα 
παράγωγα η Εταιρεία έχει άδεια Διαπραγματευτή ). 

Β) Τη  διαχείριση χαρτοφυλακίων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Γ) Τη χορήγηση  πιστώσεων για  διενέργεια συναλλαγών σε μετοχές (Margin Account). 

Δ) Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης καθώς και παροχή 
υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. 

Ε) Τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών περιλαμβανομένης της παροχής 
υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων 
ασφαλειών.  

ΣΤ) Την παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους , την κλαδική στρατηγική και 
συναφή θέματα, καθώς και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.   

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 (01/01/2022 – 30/06/2022) 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις) όπως 
αυτό εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις 
που απαιτούνται για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες 
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
www.betasecurities.com. 
 
Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 δεν έχουν ελεγχθεί 
από τους εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας. Οι εξωτερικοί ελεγκτές της εταιρίας έχουν διενεργήσει επισκόπηση σύμφωνα με 
το Διεθνές Πρότυπο για Επισκοπήσεις 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από 
τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». 
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Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχτηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για τη 
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2021, εκτός από την υιοθέτηση από την εταιρία των νέων 
και τροποποιημένων ΔΠΧΑ και των νέων διερμηνειών που ισχύουν από την 01 Ιανουαρίου 2022. 
Τυχόν διαφορές σε ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά των επιλεγμένων σημειώσεων οφείλονται 
σε στρογγυλοποιήσεις. 
Η αναγνώριση των κινδύνων χρηματοοικονομικής φύσης καθώς και οι πολιτικές που ασκούνται για την αποτελεσματική 
διαχείριση αυτών αναφέρονται αναλυτικά στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021 και 
ακολουθούνται με συνέπεια και στην τρέχουσα ενδιάμεση περίοδο. 
 
Η εμφάνιση του ιού COVID -19 o οποίος εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια πανδημία προκάλεσε δυσμενείς επιπτώσεις στην 
οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πανδημίας εφαρμόστηκαν από τις 
κυβερνήσεις των περισσότερων χωρών μια σειρά από περιοριστικά μέτρα, τα οποία οδήγησαν την παγκόσμια οικονομία σε μια 
περίοδο ύφεσης, οι οικονομικές επιπτώσεις της οποίας δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια στο παρόν στάδιο. Οι 
επιπτώσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και ένταση της ύφεσης και των μέτρων ανάκαμψης που αναμένεται 
να ληφθούν  από τις Κυβερνήσεις. 
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας αξιολογώντας την χρηματοοικονoμική της θέση, τις επιπτώσεις στην λειτουργία της και εξετάζοντας 
τα βασικά χρηματοοικονομικά  της στοιχεία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going 
concern) είναι κατάλληλη για την κατάρτιση των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων.  Η επίδραση της πανδημίας στην 
Εταιρεία έως τώρα κρίνεται  διαχειρίσιμη και δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την Χρηματoοικονομική της θέση και 
απόδοση στο προσεχές διάστημα με βάση τα σημερινά δεδομένα. 
 
 

3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2022 

ή μεταγενέστερα. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες 

Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν περιορισμένου σκοπού 
τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν 
διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή 
αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 
-  Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις 
συνενώσεις επιχειρήσεων. 
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος των 
παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για 
να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη 
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» 
προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι 
ζημιογόνο. 
- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 
«Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο 
ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
  
 
 
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα 
τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

  

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο 
Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-
based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 
συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 
17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που 
σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το 
IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά 
εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων 
απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν 
τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια 
για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που αφορούν στις 
γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών 
πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών 
Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών 
με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.  Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.  Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023.      
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός 

των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες αποσαφηνίζουν τη 

διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η 

αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά 

γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα του παρελθόντος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν 

και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος 

την 01/01/2023. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και 

Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου να προσδιορίσει πώς 

οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις 

και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση 

και μία υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση 

αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η 

εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις 

συναλλαγές αυτές. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 

01/01/2023. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την 
παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας 
υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της 
υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το 
δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, 
β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με 
την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την 
ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή 
ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην 
έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας 
τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – 

Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις απαιτήσεις μετάβασης 

στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες 

μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική 

πληροφόρηση στα πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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4. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
4.1  Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις 
Τα  ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού αποτιμήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις των παγίων επαναπροσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή τους. Επί των παγίων της 
Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 
 

Ποσά σε € 

Κτίρια - 
Εγκαταστάσεις 

κτίρίων Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα 
Έπιπλα &  

Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο 

Α. Αξίες Κτήσης           

Υπόλοιπα 01/01/2021 892.567 28.384 48.148 1.616.528 2.585.627 

Αναγνώριση μίσθωσης 
ακινήτου βάσει ΔΠΧΑ 16 213.913 0 0 0 99.829 
Προσθήκες 81.563 0 0 18.265 99.829 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31/12/2021 1.188.043 28.384 48.148 1.634.793 2.899.368 

Προσθήκες 0 0 4.900 3.515 8.415 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 30/6/2022 1.188.043 28.384 53.048 1.638.308 2.907.783 
            
Β. Αποσβέσεις           

Υπόλοιπα 1/1/2021 532.057 28.384 12.590 1.493.629 2.066.659 

Αποσβέσεις 102.089 0 9.029 17.837 128.955 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31/12/2021 634.146 28.384 21.619 1.511.466 2.195.614 

Αποσβέσεις 71.921 0 5.005 18.796 95.722 
Μειώσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 30/6/2022 706.067 28.384 26.624 1.530.262 2.291.337 
            

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 31/12/21 553.898 0 26.529 123.327 703.756 
            

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 30/06/22 481.977 0 26.424 108.046 616.449 

 
 
Η εταιρεία αναγνώρισε στις ενσώματες ακινητοποιήσεις της την αξία των κτιριακών εγκαταστάσεων που μισθώνει για την έδρα 
της, ποσού  € 668 χιλ. και την αντίστοιχη υποχρέωση από σύμβαση μίσθωσης στο κονδύλι «Δανειακές Υποχρεώσεις» βάσει της 
εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α. 16.  
 
4.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα (software) και αναλύονται ως εξής: 
 

Α. Αξίες Κτήσης 
Λογισμικά 
προγ/τα 

Υπόλοιπα 1/1/2021 1.074.812 

Προσθήκες 102.319 

Υπόλοιπα 31/12/2021 1.177.131 

Προσθήκες 38.290 

Υπόλοιπα 30/6/2022 1.215.421 
    
Β. Αποσβέσεις   

Υπόλοιπα 1/1/2021 974.757 

Αποσβέσεις 39.772 

Υπόλοιπα 31/12/2021 1.014.529 

Αποσβέσεις 23.833 

Υπόλοιπα 30/6/2022 1.038.363 

    

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 31/12/21 162.601 

Αναπόσβεστο 
υπόλοιπο 30/06/22 177.058 
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4.3 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  

Το μεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιμο σε διάστημα πέραν των 12 μηνών, όπως 
επίσης το μεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων  είναι πληρωτέο σε διάστημα πέραν των 12 μηνών. 
Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς 
Εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια 
φορολογική αρχή. 
 
Τα συμψηφισμένα υπόλοιπα της Εταιρίας έχουν ως εξής: 
 

  30/06/22 31/12/21 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 78.064 73.868 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 0 0 
Συμψηφισμένο       
υπόλοιπο 78.064 73.868 

 
 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις 

Αποσβέσεις 
Παγίων & 

Αΰλων 
Παροχές 

προσωπικού 

Αποτιμήσεις 
χρημ/κών 
στοιχείων 

Απομειώσεις  
απαιτήσεων Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2021 4.646 3.507 360 68.576 77.089 
(Χρέωση) / Πίστωση 
Αποτελεσμάτων -2.205 1.924 -1.369 -1.572 -3.222 
Χρέωση στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 0 0 0 
Σύνολο μεταβολής στη 
χρήση  -2.205 1.924 -1.369 -1.572 -3.222 
Υπόλοιπο 31/12/2021 2.441 5.431 -1.009 67.004 73.868 
(Χρέωση) / Πίστωση 
Αποτελεσμάτων 1.077 0 3.119 0 4.196 
Χρέωση στα Ίδια Κεφάλαια 0 0 0 0 0 
Σύνολο μεταβολής στη 
χρήση  1.077 0 3.119 0 4.196 
Υπόλοιπο 30/6/2022 3.518 5.431 2.110 67.004 78.064 

 
 

 

4.4 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  30/06/22 31/12/21 

Συμμετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο 29.879 29.881 
Συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 817.467 805.882 
Συμμετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο Χ.Π.Α. 30.037 29.962 

Λοιπές Εγγυήσεις 390.669 390.669 

Σύνολο 1.268.051 1.256.394 
 
 
Η συμμετοχή στο Επικουρικό Κεφάλαιο αφορά καταβολές ως εγγύηση εισφορών στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2471/1997 και Ν. 3371/2005. Διαχειριστής και θεματοφύλακας του 
Επικουρικού Κεφαλαίου είναι τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. 
Η συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσό εγγυήσεων στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών 
Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997.  
Στην τρέχουσα χρήση καταβάλλονται εγγυήσεις για την εκκαθάριση των συναλλαγών στην αγορά παραγώγων στο Χ.Α. 
σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία E.M.I.R.  Επίσης η εταιρεία συνεργάζεται  με τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο έχει αναλάβει το 
ρόλο του Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους για την εκχώρηση εκκαθάρισης συναλλαγών υποκείμενης αγοράς. 
Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 
 
 
 
 
 
4.5  Πελάτες και εμπορικές απαιτήσεις  
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Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
 

Υπόλοιπα πελατών 30/06/22 31/12/21 

Πελάτες  2.082.630 2.666.960 
Απαιτήσεις από χρηματιστές εξωτερικού 725.444 147.200 

Περιθωρια Ασφάλισης Ξένων Αγορών  70.935 76.158 
Υπηρεσία εκκαθάρισης τίτλων 413.971 203.686 

Απομειώσεις  επισφαλών απαιτήσεων πελατών (1.106.070) (1.106.070) 

Σύνολο 2.186.910 1.987.934 

     

Λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 30/06/22 31/12/21 

Προκαταβολές σε προμηθευτές - πιστωτές 379.315 438.677 

Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού 42.613 44.770 
Ελληνικό δημόσιο 71.327 77.870 

Προσωπικό λογ. προς απόδοση 217.712 205.345 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 320 3.867 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 213.178 175.199 

Επιταγές εισπρακτέες 13.950 0 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 127.167 127.167 
Λοιποί χρεώστες επίδικοι 3.109 3.109 

Σύνολο 1.068.692 1.076.004 

      

Γενικό σύνολο 3.255.601 3.063.938 
 
 
Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 
 
 
4.6 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων    

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αναλύονται ως εξής: 
 

  30/06/22 31/12/21 

Μετοχές διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. 55.576  39.754  

Εταιρικά ομόλογα 11.124  0  

Σύνολο 66.700 39.754 
 
 
4.7  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 
 

  30/06/22 31/12/21 

Ταμείο 919 5.094 

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 200.771 298.025 
Δεσμευμένες καταθέσεις 130.420 122.055 

Σύνολο 332.110 425.174 
 
 
Επιπρόσθετα των παραπάνω ιδίων διαθεσίμων, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας περιλαμβάνονται και τα πιστωτικά 
υπόλοιπα των πελατών της, δηλαδή τα ταμειακά διαθέσιμα που έχουν κατατεθεί από πελάτες της εταιρείας προς διενέργεια 
επενδύσεων κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους.  
 
Τα διαθέσιμα αυτά έχουν μεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισμού, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.12/2016 Ανακοίνωση της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και την σε συνέχεια αυτής υπ΄αρ. πρωτ. 3127/9.8.2016 γνωστοποίηση της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς , καθώς θεωρείται ότι αυτά δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σύμφωνα με τα 
κριτήρια αναγνώρισης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
αλλά και την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/674.   
 
Τα εν λόγω ταμειακά διαθέσιμα των πελατών της εταιρείας ανέρχονταν την 30.06.2022 σε € 42.347.856 και την 31.12.2021  σε 
€ 56.368.124. 
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4.8 Μετοχικό κεφάλαιο   

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Στην χρήση 2021 διενεργήθηκε 
μείωση του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας  ποσού € 149.978,50 με επιστροφή μετρητών και ακύρωση 5.110 
μετοχών αξίας € 29,35 έκαστη. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε € 2.120.772,3 διαιρούμενο σε 72.258 μετοχές αξίας 
€ 29,35 έκαστη. 
 
Η ανάλυση σε αριθμό και αξία του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής: 
 

  
Αριθμός  
Μετοχών 

Ονομαστική  
Αξία 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπόλοιπα την 01/01/2021 77.368 29,35 2.270.751 

Μεταβολή -5.110 29,35 -149.979 

Υπόλοιπα την 31/12/2021 72.258 29,35 2.120.772 

Μεταβολή - - 0 

Υπόλοιπα την 30/6/2022 72.258 29,35 2.120.772 

 
 
 
4.9 Αποθεματικά κεφάλαια 

Τα αποθεματικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής: 
 
 30/06/22 31/12/21 

Τακτικό αποθεματικό 690.418  690.418  
Λοιπά αποθεματικά 47.507  47.507  
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' 
ειδικό τρόπο 521.209  521.209  

Σύνολο 1.259.134  1.259.134  
 
 
 
4.10  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις    
 
Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει τα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών και τις υποχρεώσεις προς  προμηθευτές και οι λοιπούς πιστωτές. 
Η ανάλυσή τους έχει ως εξής: 
 
 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 
και υπηρεσίας εκκαθάρισης 30/06/22 31/12/21 

Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών 476.988 201.639 
Υπηρεσία εκκαθάρισης τίτλων 293.913 777.697 

Σύνολο 770.902 979.336 

      

Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 30/06/22 31/12/21 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 8.297 6.718 

Δικαιούχοι αμοιβών 22.666 24.495 
Μερίσματα πληρωτέα -22 74.979 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  117.892 162.852 
Παρακρατούμενοι φόροι 30.798 67.286 
Ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων  17.019 34.653 

Σύνολο 196.650 370.982 

      

Γενικό Σύνολο 967.552 1.350.317 
 
 
Η λογιστική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.  Επιπρόσθετα των παραπάνω μη 
εκκαθαρισμένων πιστωτικών υπολοίπων πελατών, υπάρχουν και τα ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας , 
δηλαδή τα ταμειακά διαθέσιμα που έχουν κατατεθεί από πελάτες της εταιρείας προς διενέργεια επενδύσεων κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό τους.  
Τα ώριμα αυτά πιστωτικά υπόλοιπα πελατών έχουν μεταφερθεί στα στοιχεία εκτός Ισολογισμού, με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 
12/2016 Ανακοίνωση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και την σε συνέχεια αυτής υπ΄αρ. πρωτ. 
3127/9.8.2016 γνωστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς θεωρείται ότι αυτά δεν αποτελούν υποχρέωση της 
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εταιρείας σύμφωνα με τα κριτήρια αναγνώρισης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. αλλά και την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/674.   
Τα εν λόγω ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας ανέρχονταν την 30.06.2022 σε € 42.347.856 και την 
31.12.2021  σε € 56.368.124. 
 
 
4.11  Δανειακές υποχρεώσεις 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο  τρίμηνης διάρκειας, 
βραχυπρόθεσμο δάνειο για κεφάλαιο κίνησης και το ποσό υποχρέωσης που προέκυψε κατά την αναγνώριση της σύμβασης 
μίσθωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της κατά την 1/1/2019 βάσει της εφαρμογής του νέου Δ.Π.Χ.Α. 16, μειωμένο κατά τις 
πληρωμές μισθωμάτων έκτοτε. 
 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 30/06/22   31/12/21 

Τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις 250.000   0 
Ομολογιακές δανειακές  υποχρεώσεις 500.000   400.000 
Υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης 
ακινήτου βάσει Δ.Π.Χ.Α. 16 131.134   131.134 
Σύνολο 881.134   531.134 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης 
ακινήτου βάσει Δ.Π.Χ.Α. 16 249.896   316.696 
Υποχρεώσεις προς Ελλ. Δημόσιο από 
την λήψη Επιστρεπτέας Προκαταβολής   38.722   77.444 
Σύνολο 288.618   394.140 

 
 
 

4.12 Πωλήσεις 
 
Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  

1/1 - 
30/6/2022 

1/1 - 
30/06/21 

Προμήθειες από διαμεσολάβηση σε 
χρηματιστηριακές συναλλαγές 1.172.101 1.045.511 

Προμήθειες χρηματιστηριακών συναλλαγών 
εξωτερικού 361.200 377.193 
Μεταβιβαστικά έσοδα 133.898 154.041 
Προμήθειες από συναλλαγές σε παράγωγα 132.146 145.524 

Σύνολο 1.799.345 1.722.270 

 
 
 
4.13 Κόστος πωληθέντων  

Το κόστος των πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 

  
1/1 - 

30/6/2022 
1/1 - 

30/06/21 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 390.246 388.018 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 389.955 328.403 
Παροχές τρίτων 71.693 63.134 

Φόροι - Τέλη 3.013 962 

Διάφορα έξοδα 301.620 244.356 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 67.005 33.486 
Αποσβέσεις άυλων στοιχείων ενεργητικού 16.683 12.161 

Σύνολο 1.240.215 1.070.520 
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4.14 Έξοδα διοίκησης    

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 
 

  

1/1 - 
30/6/2022 

1/1 - 
30/06/21 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 167.248 166.293 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 167.123 140.744 

Παροχές τρίτων 30.726 27.058 

Φόροι - Τέλη 1.291 412 
Διάφορα έξοδα 129.266 104.724 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 28.716 14.351 

Αποσβέσεις άυλων στοιχείων ενεργητικού 7.150 5.212 

Σύνολο 531.521 458.794 

 
 
4.15 Λοιπά έσοδα / έξοδα  εκμετάλλευσης    

Τα λοιπά αποτελέσματα  εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 
 

  
1/1 - 

30/6/2022 
1/1 - 

30/06/21 

Λοιπά έσοδα   

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 473 0 
Λοιπά έκτακτα έσοδα 354 429 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 170.975 132.253 
Συναλλαγματικές διαφορές 98.671 0 

Σύνολο λοιπών εσόδων 270.474 132.682 

      

Λοιπά έξοδα     

Συναλλαγματικές διαφορές 0 83.031 
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 12.551 215 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.796 59.444 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 36.012 5.532 

Σύνολο λοιπών εξόδων 50.359 148.222 

      

Λοιπά έσοδα/έξοδα 220.114 -15.541 

 
 
 
4.16 Χρηματοοικονομικά έσοδα     

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  

1/1 - 
30/6/2022 

1/1 - 
30/06/21 

Κέρδη από συναλλαγές μετοχών και παραγώγων 76.305 73.291 

Πιστωτικοί τόκοι 22.190 20.040 

Σύνολο 98.495 93.331 
 

 

4.17 Χρηματοοικονομικά έξοδα     

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  

1/1 - 
30/6/2022 

1/1 - 
30/06/21 

Έξοδα και Ζημιές από συναλλαγές 
μετοχών και παραγώγων 103.823 69.787 
Τόκοι ομολογιακών δανείων 7.279 8.803 
Τόκοι δανειακών υποχρεώσεων 2.860 0 
Τόκοι συμβάσεων μίσθωσης 5.200 3.565 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 3.155 3.006 

Λοιπά  έξοδα 13.915 8.019 

Σύνολο 136.231 93.179 
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4.18 Φόρος εισοδήματος 

Οι φόροι που λογίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  

1/1 - 
30/6/2022 

1/1 - 
30/06/21 

Φόρος εισοδήματος 50.393 31.391 
Αναβαλλόμενη φορολογία -4.196 14.097 

Σύνολο 46.197 45.489 
 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος της περιόδου αφορά σε: 

 

  

1/1 - 
30/6/2022 

1/1 - 
30/06/21 

Αποσβέσεις παγίων & αύλων -1.077 7.572 

Αποτιμήσεις χρημ/κών μέσων -3.119 101 

Προσαρμογή αναβαλλόμενης 
φορολογίας σε τρέχοντες συντελεστές 0 6.424 

Σύνολο αναβαλλόμενης      

φορολογίας -4.196 14.097 
 

 
 

4.19  Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 
 
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως εξής: 
 

  
1/1 - 

30/6/2022 
1/1 - 

30/06/21 

Κέρδη/(ζημιές) περιόδου 163.790 132.077 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού 
μετοχών 

72.258 77.368 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 2,2667 1,7071 

 
 
 
4.20  Υπόλοιπα και συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 
 
Η εταιρεία δεν ανήκει σε όμιλο.  
Οι συναλλαγές και υπόλοιπα της εταιρείας με μέλη της διοίκησης έχουν ως εξής: 
 

  
1/1 - 

30/06/22 
1/1 - 

30/06/21 

Έσοδα 0 0 

Αγορές 0 0 
Έξοδα (μίσθωση κτιρίων) 72.000 36.000 

Απαιτήσεις (εγγύηση ενοικίων) 385.758 385.758 
Απαιτήσεις (προκαταβολή ενοικίων) 313.335 430.398 

Συναλλαγές και αμοιβές μελών της Διοίκησης 0 5.868 
      

  

1/1 - 
30/06/22 

1/1 - 
30/06/21 

Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης 203.937 206.691 
Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης  0 0 

 
 
4.22  Ασυνήθεις συναλλαγές 
Δεν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταμειακών ροών τα οποία 
να είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της περίπτωσής τους. 
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4.23  Δεσμεύσεις - Επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων  
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.  
Οι εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία έχουν ως εξής: 
 

Κατηγορία Εγγυητικών 
Επιστολών 

Αξία 

Εγγυητική Επιστολή σε 
Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 326.051 

 
 
4.24  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις   
Η εταιρεία για τις χρήσεις 2016-2021  έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παραγρ. 1 Ν. 4174/2013 και την υπ. αριθ. ΠΟΛ 1124/18-6-2015 απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομικών.  
Η συμμετοχή της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
2533/1997, στο άρθρο 74 § 4 του οποίου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας μιας Ε.Π.Ε.Υ. τότε το 
Συνεγγυητικό επιστρέφει σ’ αυτήν τις εισφορές της μειωμένες με τις αποζημιώσεις που κατέβαλε (ή πιθανολογείται ότι θα 
καταβάλει) το Συνεγγυητικό προς εντολείς της Ε.Π.Ε.Υ.   
 
 
4.25  Λοιπές γνωστοποιήσεις 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία 
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
Η εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού στις αρχές του έτους 2020 έχει επιφέρει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στο 
σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων. Η περεταίρω εξέλιξη, η διάρκεια και η επίπτωση της πανδημίας δεν μπορούν  να προβλεφθεί 
στο παρόν στάδιο, ενώ είναι πιθανό να οδηγήσουν σε αρνητικές αποκλίσεις από τις προβλέψεις της εταιρείας. Μέχρι σήμερα δεν 
έχει οριστικοποιηθεί το σύνολο των μέτρων της πολιτείας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και γενικά είναι εξαιρετικά αβέβαιη 
και ρευστή η κατάσταση στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Έως τώρα η εταιρεία έχει καταφέρει να διαχειριστεί επιτυχώς τις 
προκλήσεις έχοντας κάνει μικρή μόνον χρήση των εργαλείων χρηματοδότησης και στήριξης από το Ελληνικό Δημόσιο. 


