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Λευκωσία 03 Αυγούστου 2022   

  

  

Προς 

Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου   

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

  

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

   

Θέμα: Εξαμηνιαία, μη ελεγμένα, αποτελέσματα οικονομικών καταστάσεων για 

την περίοδο 01/01/2022-30/06/2022 

  

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 03 

Αυγούστου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Unigrowth Investments Public 

Ltd, αφού εξέτασε, ενέκρινε την μη ελεγμένη εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της 

Εταιρείας και τις συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01 Ιανουαρίου - 

30 Ιουνίου 2022. Στην οικονομική έκθεση περιλαμβάνονται οι ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις καθώς και η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης, που επισυνάπτονται. Να 

σημειωθεί ότι απόσπασμα από τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και 

συγκεκριμένα η Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων θα 

δημοσιευθεί στην εφημερίδα “ΠΟΛΙΤΗΣ” ημερομηνίας 04 Αυγούστου 2022.  

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να προμηθεύονται χωρίς 

οποιαδήποτε επιβάρυνση αντίτυπα ολόκληρης της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, 

όπως αυτή έχει εγκριθεί, από τα γραφεία της εταιρείας στην Θεμιστοκλή Δέρβη 20, 3ος 

Όροφος, Λευκωσία, τηλ: 22 673 666.   

  

  

Με εκτίμηση,   

……………………………   

Φώτιος Μπεκρής   

Γραμματέας  

 

 

 

 



 

 

  

Έκθεση Διαχείρισης με βάση το άρθρο του Νόμου   

Κατά την κατάρτιση των συνοπτικών Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 

Εταιρείας εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως 

και στους λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η ένδειξη των 

καταστάσεων δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.   

  

Η Εταιρεία πραγματοποίησε συνολικά κέρδη ύψους €25,454 το πρώτο εξάμηνο του 

2022 σε σύγκριση με κέρδος €38,301 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Αυτό οφείλεται 

κατά κύριο λόγο σε μερίσματα εισπρακτέα αλλά και στις πωλήσεις χρηματοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

 

Η εταιρεία εισέπραξε μερίσματα ύψους €21,780 για το πρώτο εξάμηνο του 2022, σε 

σχέση με €1,972 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

 

Στα αξιοσημείωτα είναι η μη πραγματοποιηθείσα ζημιά €47,758 σε σχέση με μη 

πραγματοποιηθέν κέρδος €9,400 με την αντίστοιχη περίοδο του 2021,  που 

σημειώθηκε από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 

αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

 

Συγκεκριμένα τα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν στις €76,628 έναντι εσόδων €102,860 

το πρώτο εξάμηνο του 2021.     

Τα εισοδήματα από ενοίκια είναι €40,647 το πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι €42,814 

την αντίστοιχη περίοδο του 2021.   

  

  

Γεγονότα που επηρέασαν τις αγορές το πρώτο εξάμηνο του 2022   

Αναμφίβολα οι αγορές είναι πολύ επηρεασμένες από τα τεκτενόμενα, ιδιαίτερα στο 

εξωτερικό. Τα πιο κύρια προβλήματα που ταλανίζουν τις χώρες και επηρεάζουν τις 

αγορές είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η επισιτιστική κρίση, το ενεργειακό ζήτημα 

μεταξύ Ρωσίας, Ευρώπης και Αμερικής, όπως επίσης ο ραγδαίος πληθωρισμός και η 

αύξηση των τιμών πρώτων υλών για διάφορους τομείς της οικονομίας.  

 

Η πολιτική κρίση και ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με 

αποτέλεσμα να έχει άμεσο αντίκτυπο στο δίκτυο, την παραγωγή και διάθεση φυσικού 

αερίου από την Ρωσία προς την Ευρώπη και σε άλλες χώρες.  

 

Ο πόλεμος, έχει επηρεάσει και τις εξαγωγές μεγάλων ποσοτήτων αγροτικών 

προιόντων και κυρίως σιτηρών από την Ουκρανία προς τον υπόλοιπο κόσμο. 



Δημιουργήθηκε τεράστια επισιτιστική κρίση με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι 

ανάγκες για σίτιση μεγάλων χωρών.  

 

Επίσης παρουσιάζεται ραγδαία εξέλιξη του πληθωρισμού, οι τιμές αγαθών και 

προιόντων ανεβαίνουν επικίνδυνα με αποτέλεσμα τα νοικοκύριά να δυσκολεύονται, να 

αναθεωρούν και να αποκόπτουν έξοδα από τις υπόλοιπες ανάγκες της οικογένειας.  

 

Στο εσωτερικό, η Τουρκική απειλή είναι πλέον πιο υπαρκτή από ποτέ, με τον Τούρκο 

ηγέτη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να είναι απόλυτα εριστικός και να απειλεί συνεχώς με 

κρίση στο Αιγαίο αλλά και έλεγχο της Κυπριακής ΑΟΖ και του ενεργειακού 

προγράμματος της Κύπρου.  

 

Στα θετικά σημειώνεται η ανάκαμψη του Τουρισμού τόσο στην Κύπρο όσο και στην 

Ελλάδα. Κατγράφεται ήδη κάθοδος μεγάλου ρεύματος τουριστών στις παραλιακές 

πόλεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά επίπεδα εσόδων. 

 

Επίσης στα θετικά σημειώνεται και η συνεχής επέκτση μεγάλων εταιρειών προς στις 

ΑΠΕ και τα φωτοβολταικά πάρκα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εταιρείες κολοσσοί 

στην Ελλάδα έχουν επενδύσει στην κατασκευή μεγάλων φωτοβολταικών πάρκων με 

αποτέλεσμα να καταστήσουν την Έλλαδα στην πιο γρήγορα απεξαρτημένη χώρα, από 

την ενεργειακή κρίση της Κεντρικής Ευρώπης.   

  

Προφανώς, δεν μπορεί να γίνει ασφαλής αποτίμηση της παρούσας κατάστασης και 

των συνεπειών που θα έχουν οι παγκόσμιες αγορές γιατί το πρόβλημα ακόμα να 

οδηγηθεί στην κορύφωση του.    

    

Προβλέψεις και εκτιμήσεις για το έτος 2022 

Είναι σχεδόν ακατόρθωτο και παρακινδυνευμένο να διεξαχθούν οποιεσδήποτε 

προβλέψεις για το υπόλοιπο του έτους. Παγκόσμιες αγορές είναι σε κρίση κυριεύοντας 

αβεβαιότητα τους επενδυτές.  

  

Η Εταιρεία και το ΔΣ θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις και θα 

συνεχίσει συντηρητική πολιτική επενδύσεων μέχρι να φανεί η πραγματική εικόνα της 

οικονομίας.    

  

  

Ο Γραμματέας   

Φώτιος Μπεκρής  



 

Unigrowth Investments Public Limited 

Αρ. Εγγραφής   107164
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Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  και των υπευθύνων για την 
σύνταξη των συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας 



Σελίδα 1

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2022

Σύμφωνα με το άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες

προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 ('Νόμος'), εμείς τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για την σύνταξη των συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων της Unigrowth Investments Public Limited (η 'Εταιρεία') για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 

2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2022, επιβεβαιώνουμε ότι, εξ΄ όσων γνωρίζουμε: 

(α) Οι συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος οι οποίες παρουσιάζονται 

     στις σελίδες 2 μέχρι 7: 

      (i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 "Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση" όπως 

      αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10, εδάφιο (4)

      του Νόμου και

      (ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της 

      χρηματοοικονομικής κατάστασης και των συνολικών εσόδων της Unigrowth Investments Public

      Limited και των εξαρτημένων της που περιλαμβάνονται στις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

      οικονομικές καταστάσεις ως σύνολο ( το "Συγκρότημα").

(β) Η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των πληροδοριών που απαιτούνται 

     από το άρθρου 10, εδάφιο (6) του Νόμου.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνοι της Εταιρείας για τις συνοπτικές

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Ζένιος Δημητρίου                        Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος……………………………….

Κωνσταντίνος Μπεκρής              Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος ………………………………

Φώτος Μπεκρής                         Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος………………………………

Στέλιος Μπεκρής                        Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος………………………………

Σημείωση: Το Συγκρότημα δεν διαθέτει Γενικό Διευθυντή και Οικονομικό Διευθυντή.

Λευκωσία, 21 Ιουλίου 2022

Unigrowth Investments Public Limited 

Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  και των υπευθύνων για την 
σύνταξη των συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 
εταιρείας 



Σελίδα 2

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2022

Σημ. 1/1/22-30/6/22 1/1/21-30/6/21

€ €

61.959          48.674         

(47.758)         9.400           

Μερίσματα εισπρακτέα 21.780          1.972           

Ενοίκια εισπρακτέα 40.647          42.814         

76.628          102.860       

Έξοδα διοίκησης (45.192)         (52.558)        

Κέρδος (Ζημιά) από εργασίες 31.436          50.302         

Χρηματοδοτικά έξοδα (5.982)           (11.038)        

Κέρδος (Ζημιά) πριν την φορολογία 25.454          39.264         

Φορολογία 6 -                    (963)             

Κέρδος (Ζημιά) για την περίοδο μετά την φορολογία 25.454          38.301         

Άλλα συνολικά εισοδήματα -                    -                   

Συνολικό κέρδος (ζημιά) για την περίοδο 25.454          38.301         

Κέρδος (Ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) - βασικό 2 0,19              0,28             

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 9 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Κέρδος (Ζημιά) από πωλήσεις χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων

Κέρδος (Ζημιά) από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων

Unigrowth Investments Public Limited 



Σελίδα 3

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
στις  30 Ιουνίου 2022

Σημ. 30/06/2022 31/12/2021

€ €

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 3 7.079            7.386           

Δικαίωμα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 4 93.998          101.229       

Ακίνητα για επένδυση 5 2.112.900     2.112.900    

8 1.000            1.000           

2.214.977     2.222.515    

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

9 1.037.379     784.662       

Χρεώστες και προπληρωμές 7 1.212            1.577           

Μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα 29.184          16.184         

1.067.775     802.423       

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.282.752     3.024.938    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 10 2.289.534     2.289.534    

Αποθεματικό μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ 9.677            9.677           

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 110.893        110.893       

Κέρδη που κρατήθηκαν (355.810)       (381.264)      

2.054.294     2.028.840    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια 12 281.670        353.658       

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 13 84.374          89.879         

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 64.331          64.331         

430.375        507.868       

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 11 717.103        399.288       

Τραπεζικά δάνεια 12 45.144          53.106         

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 13 12.486          12.486         

Φορολογικές υποχρεώσεις 23.350          23.350         

798.083        488.230       

Σύνολο υποχρεώσεων 1.228.458     996.098       

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 3.282.752     3.024.938    

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 9 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε δίκαιη αξία μέσω 
των άλλων συνολικών εισδοδημάτων 

Unigrowth Investments Public Limited 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων



Σελίδα 4

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2022

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
μετατροπής 
μετοχικού 

κεφαλαίου σε 
ευρώ

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο

Κέρδη που 
κρατήθηκαν Σύνολο

€ € € € €

2.289.534    9.677       110.893   (551.262)       1.858.842    

-                   -               -               38.301          38.301         

-                   -               -               -                    -                   

-                   -               -               38.301          38.301         

-                   -               -               -                    -                   

2.289.534    9.677       110.893   (512.961)       1.897.143    

2.289.534    9.677       110.893   (381.264)       2.028.840    

-                   -               -               25.454          25.454         

-                   -               -               -                    -                   

-                   -               -               25.454          25.454         

-                   -               -               -                    -                   

2.289.534    9.677       110.893   (355.810)       2.054.294    

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 9 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Unigrowth Investments Public Limited 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 
2022

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες

Σύνολο άλλων συνολικών 
εισοδημάτων

Συνολικό εισόδημα για την 
περίοδο 1/1/21-30/6/21

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες

Καθαρό κέρδος (ζημιά) για την 
περίοδο 1/1/22-30/6/22

Συνολικό εισόδημα για την 
περίοδο 1/1/22-30/6/22

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες

Συνολικό εισόδημα

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2021

Καθαρό κέρδος (ζημιά) για την 
περίοδο 1/1/21-30/6/21

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 
2021

Συνολικό εισόδημα

Σύνολο άλλων συνολικών 
εισοδημάτων

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2022



Σελίδα 5

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2022

1/1/22-30/6/22 1/1/21-30/6/21

€ €

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος (Ζημιά) πριν την φορολογία 25.454          39.264         

Αναπροσαρμογές για:

Αποσβέσεις 7.538            6.235           

Τόκους πληρωτέους 5.836            8.191           

38.828          53.690         

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:

(252.717)       (141.036)      

Χρεώστες, προπληρωμές και άλλα εισπρακτέα 365               (146.047)      

Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα 317.815        254.768       

Ροή μετρητών από (σε) εργασίες 104.291        21.375         

Φορολογία που πληρώθηκε -                    (963)             

Καθαρή ροή μετρητών από (σε) εργασίες 104.291        20.412         

-                    -                   

Αποπληρωμή δανείων και τόκων (84.541)         (26.576)        

Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (6.750)           (8.215)          

(91.291)         (34.791)        

13.000          (14.379)        

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου 16.184          19.320         

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στo τέλος της περιόδου 29.184          4.941           

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 9 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρή μείωση στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε 
δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο 
κίνησης

Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες

Unigrowth Investments Public Limited 



Σελίδα 6

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2022

1 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές 

Για την ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχουν 

χρησιμοποιηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές και η ίδια βάση ετοιμασίας  όπως και στους ετήσιους 

λογαριασμούς του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τους 

εξωτερικούς ελεγκτές της εταιρείας.

Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

2 Κέρδος (ζημιά) ανά μετοχή

1/1/22-30/6/22 1/1/21-30/6/21
€ €

Κέρδος (Ζημιά) περιόδου 25.454          38.301         

13.467.849     13.467.849    

Βασικό κέρδος (ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) 0,19              0,28             

3 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

30/06/2022 31/12/2021

Κόστος € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 8.000            -                   

Προσθήκες -                    8.000           

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 8.000            8.000           

Αποσβέσεις 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 614               -                   

Επιβάρυνση περιόδου / έτους 307               614              

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 921               614              

Καθαρή λογιστική αξία 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 7.079            7.386           

Σημειώσεις στις συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά την διάρκεια 
της περιόδου 

Unigrowth Investments Public Limited 

Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 
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4 Δικαίωμα χρήσης στοιχείων ενεργητικού

30/06/2022 31/12/2021

Κόστος € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 115.690        197.653       

Αναπροσαρμογή για επανεκτίμηση -                    (81.963)        

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 115.690        115.690       

Αποσβέσεις 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 14.461          24.822         

Επιβάρυνση περιόδου / έτους 7.231            14.461         

Αναπροσαρμογή για επανεκτίμηση -                    (24.822)        

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 21.692          14.461         

Καθαρή λογιστική αξία 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 93.998          101.229       

5 Ακίνητα για επένδυση

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2.112.900     2.115.910    

Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας -                    (3.010)          

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2.112.900     2.112.900    

6 Χρέωση φορολογίας

1/1/22-30/6/22 1/1/21-30/6/21
€ €

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 963              

-                    963              

7 Χρεώστες και προπληρωμές 

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Υπόλοιπα με χρηματιστές -                    365              

Επιστρεπτέος ΦΠΑ της θυγατρικής εταιρείας 1.212            1.212           

1.212            1.577           

Γη και κτίρια
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8

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Αξίες μη εισηγμένες σε Χρηματιστήριο 1.000            1.000           

1.000            1.000           

9

30/06/2022 31/12/2021
€ €

1.037.379     784.662       

1.037.379     784.662       

10 Μετοχικό κεφάλαιο

30/06/2022 31/12/2021

Εγκεκριμένο € €

30/6/2022 και 31/12/2021

500.000.000 συνήθεις μετοχές προς €0,17 η καθεμία 85.000.000   85.000.000    

85.000.000   85.000.000    

Εκδομένο και πλήρως πληρωμένο

30/6/2022 και 31/12/2021

13.467.849 συνήθεις μετοχές προς €0,17 η καθεμία 2.289.534     2.289.534    

2.289.534     2.289.534    

11 Πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα

30/06/2022 31/12/2021
€ €

323.482        323.482       

Υπόλοιπα με χρηματιστές 356.966        35.867         

Αναβαλλόμενο εισόδημα -                    357              

Οφειλόμενα έξοδα 25.108          31.051         

Άλλες υποχρεώσεις 11.547          8.531           

717.103        399.288       

Αμυντική εισφορά μετόχων οφειλόμενης επί της λογιζόμενης διανομής 
μερίσματος

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων

Αξίες εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών 

Αριθμός μετοχών

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε δίκαιη 
αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων 

Αριθμός μετοχών



Σελίδα 9

12 Τραπεζικά δάνεια 

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Τα τραπεζικά δάνεια είναι αποπληρωτέα:

Εντός ενός έτους 45.144          53.106         

Μεταξύ δύο και πέντε ετών 180.576        212.424       

Πέραν των πέντε ετών 101.094        141.234       

281.670        353.658       

326.814        406.764       

13 Υποχρεώσεις από μισθώσεις 

30/06/2022 31/12/2021
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 102.365        217.546       

Τόκοι 1.245            2.491           

Αποπληρωμές (6.750)           (15.186)        

Αναπροσαρμογή -                    (102.486)      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 96.860          102.365       

Τρέχουσες υποχρεώσεις μισθώσεων 12.486          12.486         

Μη -τρέχουσες υποχρεώσεις μισθώσεων 84.374          89.879         

96.860          102.365       


