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‘Εκθεση Διαχε ιρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
προς Τους Κ.Κ Μετόχους της Εταιρείας

«ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

για τα πεπραγμένα της πρώτης (1) Εταιρικής Χρήσεως που έληξε την 31η

Δεκεμβρίου 2021

Κύοιοι ΜέΤοχοι,

Σύμφωνα με ο Νόμο και το ΚατασΤατικό Της Ε:αιοείας έχουμε Την τιμή να σας υποβάλλουμε

για έγκριση Τις Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο για

Την Ι’ι διαχειριστική χρήση Της Εταισεία: από Την 15 Νοεμβρίου έως Την 31 Δεκεμβρίου

2021.

Εξέλιξη εργασιών και Οικονομική Θέση Της Εταιρείας

Η χρήση που έληξε Την 31η Δεκεμβρίου 2021 απετέιεσε την πρώΤη (1) διαχειριστική χρήση

Της Εταιρεία.

Οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σΤο ποσό Των ευρώ 6.205,46 ενώ το συνολικό

ενεργηΤικό της ανήλθε σε ευρώ 1.000.230,40.

ΓίαρατίθενΤαι κατωΤέρω, συνοπτικά, Τα οικονομικά μεγέθη Της Εταιρείας.

Ίσολογισμός
ίτοσά σε ευρο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31.12.2021

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
ΕνσώμαΤα πάγια ιδιοχρησιμοποιούμενα 8 2.338,73
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.338,73

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 997.891,67

997.891,67

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.000.230,40

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο 10 1.000.000,00
Αποτελέσματα εις νέον 10 (7.275,46)
Σύνολο καθαρής θέσεως 992.724,54
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ϊποχρεώσες από μισθώσετ 12 1.523,27
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.523,27

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
λοιπέτ υποχοεώσετ 11 5.165,04
Υποχρεώσει από μσ0ώσε: 12 817,55
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.982,59

Σύνολο Υποχρεώσεων 7.505,86

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΘΑΡΠΣ ΘΕΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.000.230,40

Ιο σύνώ,ο των γενών εξόδων της ΕταείαΖ ανα.ύετα ω

15.11.-31.12.2021

λμοβές ορΖωτών ελεγΖτών(Ση μείωση 16) 5.00000

Αμο3έ: Συμβώαογράφων 725,00

Φ.Π.Α. 174,00

λοποί ‘;όοο-Τέλη 61,04

Συνδρομές-Εσφορές 103,33

Σύνολο 6.063,37

Ο βασΖοί χρημα:οοιΖονομικο δεί:ες της Εταιοε½ς γα την χρήση 2021 έχουν ως εξής:

Αρ0μοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

(ποσά σε
15.11.2021-
31.12.2021

Κυκλοφορούν ενεργητικό 997891.67 99770

Σύνολο ενεργητικού 1.000.230,40

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.338,73 0,230 0

Σύνολο ενεογητικού 1.000.230,40

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

και πάγιο ενεργητικό.

‘Ιδια κεφάλαια 992724.54 13225990 ο
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Σύνολο υποχρεώσεων 7.505,86

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων 7.505,86
Ο,ιο

Συνοιο παθητικου 1.000.230,40

Ίδια κεάλαια 992.72454 -

99,2°ο
Σύνολο παθητικού 1.000.230,40

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.

Ίδια κεάλαια 99 74 54— ‚

42.447,16°ο
Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.338,73

Ο δείκτης αυτός δείχνει τον βαθμό χσημα:οδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταισείας

από Τα Ίδια Κεάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό 997.891,67 — —

_____________________________ __________

— Ι6.6ι993 ο

Βραχυπρόθεομες υποχρεώσεις 5.982,59

Ο δείκτης αυτός δείχνει Την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις τητ με στοιχεία του κυκ/οφορούντος ενεργητικού.

Κατεχόμενα χρεόγραφα

Η Εταιρεία Την 31 Δεκεμβρίου 2021 δεν είχε στην κατοχή της χρεόγραφα.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η Εταιρεία την 31’ι Δεκεμβρίου 2021 δεν είχε στην κατοχή της συνάλλαγμα.

Χρηματοσικονομικοί κίνδυνοι:

Τα κυριότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται τα ταμειακά διαθέσιμα και

ισοδύναμα Τα οποία αποσκοπούν στην χρηματοδότηση Των εργασιών της. Ο κυριότερος

σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η παροχή χρηματοδότησης για τις εργασίες

της. Πολιτική της Εταιρείας. κατά Τη διάρκεια του έτους, ήταν και παραμένει να μην ασχολείται

με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας είναι ο

κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος ρευστότητας. και ο πιστωτικός κίνδυνος. Το διοικητικό
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συμβούλο εξετάει ιαι εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από αυτούς τους κινδύνου‚

όπως αναφέρονται επί των οικονομικων καταστάσεων (Σημείωση 13)

Λογιστικές αρχές

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίσθηκαν από τη Διοίκησή της με βάση τα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Γίληροφόρησης (ΔΠΧΠ») (ΊυωυυιυοιιπΙ Γίιεππςίειί

Εροεώιμ Ξ - ΙΕΚΞ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με

τον Κανονισμό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση την αρχή του ιστορικού

κόστους και της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της.

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί τη χρήση

ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών. Επίσης, απαιτεί την άσκηση κοίσης από τη

Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογστικών αρχών της Εταιρείας. Οι εκτιμήσαις

και παραδοχέ βασίονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση

με τις τρέχουσες συνθήκες.

Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που να έχουν εφαρμοστεί πριν από την

ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους.

Διανομή μερσμάτων

Με βάση την ελληνική εμπορική νομοθεσία. οι εταιρίες υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή

μερίσματος. Συγκεκριμένα, διανέμεται σαν μέρισμα το 35% των καθαρών κερδών μετά το φόρο

εισοδήματος και αφού σχηματισθεί το κατά νόμο τακτικό αποθεματικό και αφαιρεθούν τα

πιστωτικά κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα

κέρδη (αρθρ.160 & αρθσ.161 του Ν.4548/2θ18). Ωστόσο, είναι επίσης δυνατή η παρέκκλιση

από τα ως άνω ισχύοντα σε περίπτωση εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 161 του Ν. 4548/2018.

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

του Ν. 4548/2018.

Περβαλλοντικά ζητήματα: 1-1 Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες οι οποίες να επηρεάζουν το

περιβάλλον και γενικότερα έχει ως γνώμονα την πολιτική του ομίλου της ΑΙρΙιπ Τραπέζης για

Τα ζητήματα αυτά.

Εργασακά ζητήματα: Η Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση δεν απασχόλησε προσωπικό.
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Εξέλιξη εργασιών - Προοπτικές

Η Εταιρεία Θα δραστηριοποιηΘεί ως Ιδρυμα Πληρωμών σύμφωνα με τι; διατάξει; του Ν.

4537/2018, αφού προηγουμένως λάβει τη σχετική άδεια λειτουργία; από την Τράπεζα τητ

Ελλάδο;.

Την 11.11.2021, σε συνέχεια τη; κατάρτισης Μνημονίου Συνεργασίας την 3.8.2021. το οποίο

υπ2γάφη ανάμεσα στην ΑΓΡΙ-Ιλ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε και τη Νσ

Ξ.ρ.Α («Νυώ>). ανακοινώΘηκε η σύναψη δεσμευτική; συμφωνίας μεταξύ τη; ΑΙρ1ιι Βεπ1 και

— Ν\ι 8 ρ \ (ν1Ν\ι») ι — διιι οο ] σ· ς σ))ερισι σ-ο ‚,,δο ίοδο/-]:

καρτών και εκκαΘάριση; συναλλαγών της Αίρίιι Βιπ1· στην Ελλάδα («Κλάδος Αποδοχής

Καρτών και Εκκαϋάοιση; Συναλλαγών») μέσω, μεταξύ άλλων: 1) της μεταβίβασης τη;

δραστηριότητας του Κλάδου Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάριση; Συναλλαγών από την ΑΙρΓι·ι

Βι·ιιι1 δι’ απόσχισης σε νεοσυσταΘείσα εταιρία, η οποία ιδρύθηκε την 15.11.2021 με την

επωνυμία λίρίιιι Υπηρεσιών Πληρωμών Μ.Α.Ε. («Νϊο»), ίί της πώλησης στη Νσεώ

ποσοστού 51% τη; Νίο, υπό την αίρεση της πλήρωση; ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων,

και ώ) Τη; σύναψη; από Τα μέρη μακροπρόθεσμη; σύμβασης προώθησης και διανομής. με την

οποία Θα παρέχεται στη Νίο πρόσβαση στο δίκτυο της ΑΙρΙιπ Ι3ιυι1, με σκοπό τη διανομή

προϊόντων αποδοχής συναλι.αγών με κάρτες και την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρηματικού;

πελάτες της ΑΙρΝπ Βω·ι1 στην Ελλάδα. Την 24.11.21)21 η Α1ρΙιι 13ιιπΙ και η Νίο εκκίνησαν

την διαδικασία απόσχιση του Κλάδου Αποδοχής Καρτών και ΕκκαΘάρισης Συναλλαγών από

την Α1ρΙιπ Βπιι1 στη Νσ\νίο, ενώ την 29.11.2021 εγκρίΘηκε από τα Διοικητικά Συμβού,ια των

δύο εταιριών το σχετικό Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης. το οποίο υπεγράφη και δημοσιεύθηκε

αυΘημερόν σύμφωνα με τον νόιιο.

Λοιπά Θέματα

Η Εταιρεία δεν διαθέτει Υποκαταστήματα.

Η Διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων γίνεται αποτελεσματικά από το Διοικητικ

Συμβούλιο (λεπτομερής περιγραφή των κινδύνων στη σημείωση 13 επί των οικονομικώ

Καταστάσεων).

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται στη σημείωση 14 επί των Οικονομικώ

Καταστάσεων

Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.

1-Ι Εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές ούτε η ίδια ούτε με πρόσωπο που ενεργεί στ

όνομά του για λογαριασμό της.
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Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία

υποβολής της παρούσας έκθεσης

Η Εα οο :ι ]3ο δο ι / ε -οο ] Ιόο υο ΓΙι ιοωω σω ιο ι οσι -
ΕΠ λΘ -Τοο- Ειι δο —ο :ι ιθι σνοο ιο ρ Θ ιο
418/3103.2022.

Ίην 14 Ιουνίου 2022 η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρεία; αποφάσισε μεταξύ άλλων:

1. Την έγκριση της διάστασης (αόσχισης κλάδου) της ανώνυμη; Τοαεική:
Εταιρεία: «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ», με απορρόφηση ατό την «ΑΓΡΙ-ΙΛ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε».

ιί. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της διάσασης
(αόσχισης κλάδου) με απορρόφηση , κατά τοσό € 61364.470 Και του υπέρ του
αρτίου αυτής, κατά ποσό € 245.457.880 με την έκδοση 6.136.447 νέων κοινών,
ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με τιμή έκδοσης ανά μετοχή € 50
και ονομαστική αξία ανά μετοχή € 10.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας κροσκαλεί υα εγκρίνετε (α) τις Οικονομικέ: Καταστάσεις τς

εταιρική: χρήσεως ατό την 15η Νοεμβρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 και (β) Τη

συνοι.ική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω εταιρική χρήση καθώς και

υα αΤαλλάξετε τους Οοκωτούς Ελεγκτές της Εταιρεία: αό κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Πάσσας Ισίδωρος Ιωαννίδης Ιωάννης
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ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΚΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΙ-ΙΡΩΜΩΝ Μ.Λ.Ε.
της 3Ι; ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

υ/10111ε Ανώυιιη Εταιρεία
ΟρΚι’)Τών Ελεγκτών λογιστών
Φραγκοκκλησιά 3α & Γρανικού
151 25 ΝΙαρούσι
Αθήνα. Ελλάδα

Τηλ.: ±30 210 6781 100
αα α ι1ε1οιιΙετ

ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Ποος τον Μέτοχο της Εταιρείας «ΑΓΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠλΙ-ΙΡΩΜΩΝ Μ.λΕ».

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη

‘Εχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙλΗΡΩΜΩΝ Μ.λ.Ε

(η Εταιρεία). οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 3Ιης Δεκεμβοίου 2021. τις καταστάσεις
αποτελεσιιάτων, υ.ετα3ολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της περιόδου από 15 Νοεμβρίου έως 31
Δεκεμβρίου 2021. καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές τπεξηγηιατικές
πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική Θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματσοικονομική της επίδοση και τις

]/Ζ - ροεε ] τν —:ρ οδο ο 1 \οε3ρ ο εω 31 Δε/ε ι3ρ ο 2021 σωα ιε τ Διεθ
Ποο—ι \ριιοο υιο’ Πι ιροορισι (ΔΠ\Π3 ο—ω ε/0ι , ο00 το ι Ερω//ι
Ενωση.

Βάση γνώμης
Δε ρ ύσιιε -ο ει ε ,ο ιι σ ιανι ιε ι Δ εθ Προ—ι Ει ε ο (ΔΓΙΕ) ο—α αα ε/οι ε ,σωια-ωθε
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες ματ. σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην
ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε
ιεαρ-ι-ο —ο ν Ε-α ρ α /αθοι ι ι δ /ρ/ε ο ώ ορ σο σω ε -ον Κωδ’,] Δεον-οι ο “

‘α Ε ‘‘ει ι ε Γι - ‘ε ο Σ3οι ο Δ :θνων Ποοωι Δεο ποιο ‘ ι Ει ε /ω, ο—ω: αο ε/ε
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
ο /οιομ /ω, ‚]-]σσεων σ-ι Ειι ιό] /] /ο)Ζ ει ιρωσε δεοι-οιο ‘/ )οχρεωσε : σιωνι
με τι: απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι
τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη υας.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με τα ΔΠΧΠ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευοωπαική ‘Ενωση. όπω: και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέ·,’χου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε υα καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ι,υσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. γνωστοποιώντατ όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, Τα θέματα
που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης

-8-



ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ.ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε.
της 3Ε; ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε ποοτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει Τη

δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να Προβεί σ ‘αυτές τις ενέογειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο του:. είναι απαλι.αγμένε: από ουσιώδες σάλιια, που οιείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
ε/όωσοίΤ οιθεσύ ι: /ι ο—οι τεσ’ι ιι3ιο τ ΙΙ ο, ο’ύ δ’ισι, ο σ)) σσ δ ισαι σι
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος Που διενεργείτνι σύμφωνα με τα ΔΓΙΕ. όπως αυτά έχουν
:)σωιωθ σν Ειι ι ΝοοΘοσ ι Οι επο— ιι νι οσ ωδ σιι ι ο-ι ιο )—ισ/: αι ιι
δύναται να προκύψουν από απά:η ή από λάθος και θεωοούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθοοιστικά, Θα
μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι Θα επηοέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με
βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με Τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:

. Εντοπίζουμε και αιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδου: σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που

οφείλεται είτε σε απιτη είτε σε λάθος, σχεδιάοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρντή και

/ιτι,ι ι γι νι ιρχον 3ισι » —ι ‘ωι ιιτ Ο / νδο ι εΓο σμο οσ ωδοπ σι ιιτοτ —ο

οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότεσος από αυτόν πι,υ οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να

ιορ οχε σ)μΙα νι — ισορια εσ/ ιοο ιρ]ι: ο Ο)όε’ ι3_βι ωσε αρι/ιι ων

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό

ει.εγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για Τις περιστάσει:. αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί Της

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

οιο ‘ο Τί) /]ι/ / ιι οιι / ο ‘σ ιω ιο/ων α ιεθοδω —ο /ρσ ο—ο ΙΟΙ/ι /] -ο ε, ο ο

των λογιστικών εκτιμήσεων κει των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

. Αποι3αινόμαστε για την καταλληλότκτα τκς χο·σ·ι: από τη διοίκκσπ της λο·’ιστικής αοχής τητ

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια Που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει

ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα

ως Προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται

ονσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την Προσοχή στις

σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να

διαφοοοποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια Που

αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες

ενδέχεται υα έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιόμενη δραστηριότητα.

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσ:αση. Τη δομή και το Περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις

απεικονίζουν τις υποκείμενες συνα/.ιαγές κει Τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη

Παρουσίαση.
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ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΚΙ’ΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΙ-ΙΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε.
της 3Ε; ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Μεταξύ άλλων Θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση. το σχεδιαζόμενο εύρος και ϊο χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα -του ελέγχου, συμπεσιλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων
στις δικλίδες εσωτεσικού ελέγχου εντοπίξουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

‘Εκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονισ-πκών Απαιτήσεων

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχε: την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Δ:αχείρισς του

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εγασμογή -των διατάξεων τη παοα”σά;ου 5 του άρΙ σου 2 (μέσος Β) του Ν.

4336/2015, σητιειώνουυ ότι:

α) Κι ς ‘νως ι Ε/Θ:σΐ Δ ιτ ρσ ο Δ ο ς- ο Σ, ι3οι ο :, ,ι σθ -

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άσθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με

τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις τη περιόδου που έληξε την 31.12.2021.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την ΑΓΡΙ-ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠλΙ-ΙΡΩΜΩΝ

Μ.λ.Ε και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του

Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2022

1-Ι Ορκωτός Ελεγκτής λογιστής

Αλεξάνδρα Κωστάρα
Α.Μ. ΣΟΕΑ: 19981
Π1οί Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Αογ:οτών
Φραγκοκλησιάς 3α & Γ’ραν:κού, 151 25 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΑ: Ε 120
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ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΚΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της 31; ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οικονομικές Καταστάσεις της 3ί Δεκεμβρίου 2021

(6.205,46)

Οι επισυνατόμενες σημειώσειτ (σελ. 16-29) ατοτελούν ανατόσααστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(τοσά σε ευρώ)

Κύκλος εργασιών
Κόστος παροχής υιηρεσιών
Μεικτά κέρδη
Γενικά λειτουργικά έξοδα

15.11.2021-
Σημείωση 31.12.2021

λοσέσεις
Σύνολο εξόδων

3
4

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Κέρδη/(ζημίες) πριν το φόρο εισοδήματος

(6.063,37)
(137,58)

5
(6.200,95)

(4,51)

Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/( ζημίες) μετά το φόρο
εισοδήματος

(4,51)

ό

(6.205,46)

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος
ανά μετοχή (Βασικά και προσαρμοσμένα €/μετοχή) 7 (0,0621)

- 11 -



ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΥΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε.
της 31; ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Κατάσταση Συνολικού Αποτελέσματος

(7οσά σε ερώ)

15.11.2021 -

31.12.2021

Καθαρά κρδη/(ζημίες) μετά το φόρο εισοδήματος (6.205,46)

λοά ατο:ελέσμαΖα ου Ζα7αχωρήΘηΖαν αευΟΞ½ς σ:ην
ΖαΘαοή Οέση.

________________

Συγκεντρωτκ.ά συνολικά αποτελέσματα
μετά το φόρο εισοδήματος (6.205,46)

Ο εισυναόμενες σμεώσεε (σελ. 16-29) ασ:λούν νόσπσ7ο ιέρος 7ων Ο1ΖΟνΟμών κα7σ7άσεων.
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ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε.
της 31; ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ισολογισμός

(τοαά σε ενρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31.12.2021

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια ιδιοχο·ςσοποιούμενα 8 2.338,73

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.338,73

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 997891,67

997.891,67

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.000.230,40

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο 10 1.000.000.00
Αποτελέσματα εις νέον 10 (7.275,46)

Σύνολο καθαρής θέσεως 992.724,54

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ποχρεώσει από μ0ώσει: 12 1.523,27

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.523,27

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις 11 5.165,04
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 12 817,55

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.982,59

Σύνολο Υποχρεώσεων 7.505,86

ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.000.230,40

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 16-29) αποτελούν αναπόσπαστο μέρο των οικονομικών καταστάσεων.
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ΑΕΡΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Λ.Ε.
της 31; ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(ποσά σε ευσώ)

15.11.2021 -

Σημείωση 31.12.2021
Ταμειακές ροές από ιτουογικές δοαστηριότητες
Κέρδη / (Ζημίετ) πρ τον φόρο εισοδήματος (6.2Ο546)

Προσαρμογή κερδών(ημιών)ρσ φόρων για:
Ατοσβέσεις δικαιωμάτων χρήσεως 4 137,58

Χρεωστικο τόκοι και συναφή έξοδα 5 451
(6.063,37)

Καθαοή (αύξηση)/μείωση στοιχείων Ενεγηκού
εου σχετίονται με .ε ουογικέτ δραστηο:ότητες:

λοοέτ αααιτήσεις
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στοιχείων Υποχρεώσεων

που σχετίονται με λειτουργικές δραστηριότητες:

Λοιπές υποχρεώσεις 11 5.165Ο4
Καταβληθέντες Τόκοι
Καθαρές Ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες πριν από φόρους (898,33)

Πληρωθέντετ φόροι εισοδήματος και λοιποί φόροι --

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες (898,33)

μεακέ ιοές από χρηματοδοτικέε
ραστηοιότητες
Είσποαη από αύξηση ιδουτοιού μετοχ:κού κεφαλαίου 10 1.000.000,00
Έξοδα ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου 10 (1.070.00)

Λποπληοωμές κεφαλαίου υποχρεώσεων μίσθωσης 12 (135,49)
λπορωμές τόκων υποχρεώσεων μίσθωσης 12 (451)

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες 998.790,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών ροών από
δραστηριότητες 997.891,67

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της
χρήσεως
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της
χρήσεως 9 997.891,67

Οι επισυναπτόμενεΖ σημειώσεις (σελ. 16-29) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε.
της 31; ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ι. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία

Η ]Ξταισεία ΑΓΡΗΑ ΪΓΙΙΙΡ]ΞΣΙΩΝ ΠΑΗΡΩΜΩΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΓΙΙ-{ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑ. (η
‘Εταισεία”) ιδρύθηκε την Ι5η Νοεμβοίου 2021 οπότε και καταχωρήθηκε στο Γενίκό Εμπορικό Μητρώο με

αοιθμό 161553201000. Η Εταιρεία φέρει το διακριτικό τίτλο “ ΑΓΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠλΗΡΩν1ΩΝ Μ.Α.Ε”

και εδ ύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της ι\εωτόοου Αθηνών 77. Η διάρκειά της ορίσθηκε βάσει του καταστατικού

της σε 99 έτη.

Σκοπός της Ετείας είναι η λειτουργία ιδρύματος πληρωμών σύμφωνα με τον Ν. 4537/2018, όπως εκάστοτε
ισχύει, και ειδικότενα η παροχή των ακόλουθων υπησεσιών:

α) ϊπηοεοίε: που επιτοέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες σι
δοαστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση ιογαριασμού πληρωμών·

β) Υπηοεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από ιογαριασμό πληρωπών, καθώς και όλες οι
δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών·

) Ε ει εσι —ρ]οω πι ιοωιιτ σι’εοι αι3α ,οιονω ων ιοι.οοω /ο.1ι α ω σε ιο ]ρ)σιο —/ ρωιω
στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:

ι) εκτέλεση άμεσων χοεώσεων. συμπεριλαμβανομένης της 2φάπα άμεσης χρέωσης,

ιι) εκτέλεση πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογη συσκευή,

ώ) εκτέλεση ιεταοοών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών·

ό) Εκτέλεση πράξΕων πληρωμής όταν τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για τον χρήστη
υπηρεσιών πιηρωμων:

ι) εκτέλεση άμεσων χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εφάπαξ άμεσης χρέωσης.

ο/ο, οσ ροω ι ρωιι ιο /]ρ] ι ιρω ιι ι ο ‘ι σ)σ/ο

πι) εκτέλεση μεταφορών πίστωσης. συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών·

ε) Εκδοση μέσων πληρωμής και/ή αποδοχή πράξεων πληρωμής·

στ) Υπηρεσίες εμβασμάτων·

Υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμής·

η) Υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού·

θ) Παροχή λειτονογικών και στενά συνδεόμενων επικουρικών υπηΟεσών, οπως εασφάλση της εκτέλεσης των
ριω ιωι Χ·/’ροσ ε σιιι ‘ ι/ο ιροσ οτ ι ]ι_ ]θω /] ]οθι/οσς ι οοοα σ ]

δεδομένων’

ι) Λειτουργία συστημάτων πι.ηρωμών·

11 παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής.
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ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε.
της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Η Εταιρεία ανήκει στον όμιλο της ΑΓΡΗΛ ΥΠ}·ΙΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με διακριτικό τ½λο

“λΙρΙι Ξενί ιπ 11οΙώιιμ”., και μέτοχο είναι η ΑΑΦ:\ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με

ποσοστό 100°. 1-1 Εταιρεία έως την 3Ιη Δεκεμβρίου 2021 δεν απασχολούσε προσωπικό.

Ως εκ τούτου. ο: οικονομικέ: καταστάσεις της Εταιρείας πεοιι.αμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποιήσεω:

στις ενοποιημένε: οικονομικες καταστάσεις του Οκίλου Εταιοιών λΙρΙιιι Ξιιενίς πιιδ Ηο1ώιιμ.

Η εται9ε δεν είχε λάβει άδεια λειτουογίας ιδούματος πληρωμών μέχρι την 31.12.2021.

Πειυαιτέοω για να γίνει κατανοητό το πλαίσιο και ο σκοπός ίδουση: της Εταιρείας αναφερουμε τα εξής:

Την 11.11.2021, σε συνέχεια της κατάοτιση: Μνηιιονίου Συνεογασία: την 3.8.2021, το οποίο υπεγράφη ανάμεσα

στην ΑΕΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε και τη Νι Ξ.ρ.Α (Ναι»), ανακοινώθηκε η σύνήη

δεσμευτική: συιιφωνία: εταύ της ΑΙρΙιιι Ι3ιυΙε και τη: Νσι Ξ.ρ.λ. (ιΝσι») για τη δημιουργία στρατηγικής

συνεογασία: στον κλάδο αποδοχής καρτών και εκκαΘάρισης συναλλαγών της Αίρίπι ΒιιΑ στην Ελλάδα («Κλάδο:

Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάριση: Συναλλαγών«) ιιέσω, ιιεταξύ άλλων: 1) της εταβίβασης της δραστηριότητατ

του Κλάδου Αποδοχή: Καρτών και ΕκκαΘάισης Συναλλαγών από την ΑΙρΙιπ Βππ1 δι< απόσχισης σε

νεοσυσταΘείσα εταιρία, η οποία ιδρύθηκε την 15.11.2021 με την επωνυμία Α1ρ1ι Υπηρεσιών Πληρωμών Μ.Α.Ε.

(ιΝ\\ίο»). ί) της πώλησης στη Νιπι ποσοστού 5 1ο της Νσ\\ίο, υπό την αίρεση της πλήρωση: ορισμένων

(τ/ων οεσοων / ιιι) ι σ)).’)ι: —ο ] ιιερ ιι/ροροΘεσιιι σιιδασύτ —οοωΘύσύτ α’ δ νοιιύτ υ.ε

την οποία Θα παρέχεται στη Νσίο πρόσβαση στο δίκτυο της ΑΙρΙιπ Βιιπ1ε, με σκοπό τη διανομή προόντων

αποδοχής συναλλαγών με κάρτες και την παροχή υπηρεσιών σε επιχειρηματικούς πελάτες της ΑΙρΙυι Βπιι1 στην

Ελλάδα. Την 24.11.2021 η ΑΙρΙιιι Βιιι1 και η Ν\νο εκκίνησαν Ζην διαδικασία απόσχιση: του Κλάδου Αποδοχής

Καρτών και ΕκκαΘάρισης Συναλλαγών από την ΑΙρΙιπ Βιιε1 στη Ννίο. ενώ την 29.11.2021 εγκρίΘηκε από τα

Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιριών το σχετικό Σχέδιο Σύμβασης Διάσπαση:. το οποίο υπεγοάφη και

δημοσιεύΘηκε αυθημερόν σύμφωνε με τον νόο.

Συνοπτικά, οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής:

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεργαζόμενες Τράπεζες
ΑΙ.ΡΗΑ ΒΑΝΚ

Πάσσας Ισίδωρος Πρόεδρος

Παπαγαρυφάλλου Λάζαρος Μέλος

ΧρυσανΘόπουλος Νικόλαος Μέλος

Ιωαννίδης Ιωάννη: Μέλος
Ανεάρτητο μη

Κόντος Γεώργιος εκτελεστικό μέλος

ΙΙ Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10 Νομικός Σύμβουλος

Σεπτεμβρίου 2027 ΠαπαΘανασοπούλου Νικολέττα

Εποπτεύουσα Αρχή
‘Γράπεζα της Ελλάδος
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.
161553201000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
801689787

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις, της Ίτς εταιρικής χρήσεως που

έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, στην συνεδρίασή του της Ι5ης Ιουνίου 2022.
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ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε.
της 3ΙΤς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές

2.1 Βάση καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων

Οι παοούσες οικονομικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 15.11 - 31.12.2021 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με
- Δ οθ, Ποο—α Χοιιυοο σνοιι Π, οοοοιστ (Δ 11 Χ11) ο—ω αα ο/ο )ο0ε0ο? απο ιν
Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισμού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής ‘Ενωση; της Ιθης Ιουλίου 2002.

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή
της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα ποσά που πεοιλαιιάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάονται σε Ευρώ. εκτός αν

αναέοεται διαι.οοετικά στις επιιιέοουτ σηιιειώσεις.

2.2 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται και παρουσιάζονται σε Ευρώ που
είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.
Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ. με την ισοτιμία της ημερομηνίας
των συναλλανών.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, τα νομισματικά στοιχεία σε συνάλλαγμα, του
Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων αποτιμώνται με τις τιμές κλεισίματος της ημερομηνίας αυτής.
Οι σα,, ‘]Τ /Ο δ’ιοροτ /ερδ ι’τ: —ο, —ρο/)ο)ν ι/ωροτι σ —οτι εσια
Στη χρήση 2021 δεν υπήρχαν συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.

2.3 Ενσώματα πάγια (Ιδιοχρησιμοποιούμενα)

Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στην αξία κτήσεως, μειωμένη με τις συσσωρευμένε; αποσβέσεις και τις
συσσωρευμένες απομειώσει;.

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστική; αξίας των ενσώματων παγίων ή ως
ξεχωριστό πάγιο, μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν Τα μειιοντικά οικονομικά οφέλη, που
αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.

Στην κατηγοοία των ιδιοχοησιμοποιούενων ενσώματων παγίων περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενεργητικού με
δικαίωμα χρήσεως στην περίπτωση που τα στοιχεία αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται από την Εταιρεία (οι λογιστικές
αρχές που εφαρμόζονται για Τα εν λόγω στοιχεία παρουσιάζονται στη σημείωση 2.13). Το στοιχείο ενεργητικού
με δικαίωμα χρήσεως αποτιμάται στο κόστος μειωμένο με τις τυχόν συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες
απομείωσης και προσαρμοσμένο κατά την τυχόν επανεκτίμηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση. Για την
ωφέλιμη διάρκεια ζωής των στοιχείων ενεργητικού με δικαιώματα χρήσεως η Εταιρεία αξιολογεί το συντομότερο
διαστια ιεα - ωε, ωτ ο σ0ωιονο α’ ο / τι δ’αρ/σα ι σθωσι σε —ερωσι πο. δε
υπάρχει βεβαιότητα στη σύμβαση για μεταβίβαση της ιδιοκτησίας ή εύλογης βεβαιότητας για Την εξάσκηση
δικαιώματος αγοράς, όπου και η διάρκεια της απόσβεσης ταυτίζεται με την ωφέλιμη ζωή του παγίου.

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων Τα οποία δεν αποσβένονται) διενεγούνται στο κόστος
κτήσεως μείον την υπολειμματική τους αξία και υπολογίζονται σύμφωνα με την σταθερή μέθοδο λαμβάνοντας
—ο τ δ ιρο — ]ναενοεν ωει τ ωτ τοτ Εδι/ ]‘] ον )το/ ο1’ σιο ιτ δ]ρ/οιτ Τ

ωφέλιμης ζωής των στοιχείων ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης ισχύουν όσα αναφέρουμε παραπάνω.

Ι-Ι αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής των παγίων . έχει ως εξής:
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ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε. της 3Ι; ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Δικαίωμα χρήση: ακινήτου 3 έτη

‘Οταν σι λογιστικέ: αξίες των ενσωματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία του:, η διαφορά. (απομείωση)
Ζαταχωοείται άμεσα, ω: έξοδο, στα αποτελέσματα.

ΚαΤά την πώληση ενσωμάτων παγίων , οι διαφορέ: μεταξύ του τιμήματος που ι.αμβνεται και της /γιστική:
του: αξία: καταχωρούνται, ως κέρδη ή ζημίες, στα αποτελέσματα.

2.4 Χρηματοοικονομικά μέσα

Ι-Ι Εταιρεία αναγνωοίει τα χρηιιατοοικονοιικα μέσα ως στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων εφόσον
καθίσταται αντισυιιαλλόιιενο μέρο: που αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις βάσει ων συμβατικών
όρων του χοηματοοικονομικού μέσου. Κατά την αρχική αναγνωριση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία

ενεργητικού και υποχσεώσεων αναγνωοίονται στην εύλογη αξία τους. \Ιετά την υσχική αναγνώριση.
οιι— σ δο οοο /ι οο σε _/Ο τ σ-ιι ο—ο] ]—ο- ιισ σ-ο ]νοσβσ-ο /οσο

σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στην εύλογη αξία (μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που
καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση ή μέσω των αποτει.εσμάτων).

ΙΙιο συγκεκριμένα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρεία: αφορούν Τα

ταιιειακά διαθέσιμα και ισοδύναιια τα οποία αποτιιιούνται στο αναπόσβεστο κόστο:.

Τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού εξετάξονται περιοδικά για την ύπαρξη αναμενόμενων ζημιών απομείωση:

2.5 Φόρος εισοδήματος

ο .οροτ ε σοδικι-ο —ορ’ αι3ι ο -ο -ρε/ο ,τυ ορο 7]’ -ο ]να3ιι / οιε ,ο ορο Ο οροτ ο σοδιμα-ο
καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. εκτός των περιπτώσεων οπου υπρχουν κονδύ,κα
που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή Θέση, οπότε και ο φόρος του: καταχωρείται στην καθαρή Θέση.
ο -ρε/ων ορο —ορ/αι3]νε’ τον ]ν κενοεο ν οωΘ: ορο ε-τ -ο ορο/ο (Οο) ο σοδιατοτ -τ
χρήσεως, βάσει Των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών της

ο ]ν]3]/ / οε ορο: )—/ ο,’ ι’ ω/ ροσωρ ων δ ]ορων ο-ι - / ο σ ]‘ι ,
φορολογική: βάση: των στοιχείων ενεογητικού και παθητικού με βάση Τους φορολογικούς συντελεστές που
ισχύουν ή αναμένεται ότι Θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισμού της υποχρέωσης ή απαίτησης με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές (και νόιιου: που έχουν θεσπιστεί μέχρι την σύνταη των οικονομικών καταστάσεων.

Μα ] 13α/ / ομει ορο, ο “/1 ]] -ισ ι ‘ωρ ε οο /]] -ο 3αΟο ο ε ‘ —θ] ο ο Θα )]ρ/ο))
ιι ο κ ορο/ 0 ‘7] ό’αθεσ’] /ορδι εν]ν— ων οο 1)) ]] σ —οροι )] 0) σο Ο

αναβαλλόμενε: φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται κατά το βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανόν ότι το σχετικό
φορολογικό όφελο: Θα πραγματοποιηθεί.
Οι φορολογικέ: απαιτήσει: και υποχρεώσεις (τρέχουσες και αναβαλλόκενες συμ·ηφίζονται όταν υπάρχει
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα και οι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή και παράλληλα η
Εταιρεία έχει την πρόθεση να προβεί σε ταυτόχρονο διακανονισμό της απαίτησης και της υποχρέωσης ή σε
διακανονισμό του καθαρού ποσού που προκύπτει από το συμ’ηφισμό τους.
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2.6 Ταμείο και διαθέσιμα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

α) τα χρηματικά διαθέσιμα στο Ταμείο της Ε:αιοεία:
β) οι :αθέσεις οόεω
γ) οι καταθέσει: ποοΟεσμία: (διαρκεία: ό:ερη: του τριμήνου
δ) σι βραχυπρόθεσμε: επενδύσει: (έα .είας μικρότεοης του :ριμήνου) άμεση: ρευσ:οποι σω: και
μηδενικού κινδύνου.

2.7 Προβλέψεις - ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσει:

Ποο3, οίε : /ιιχωοσι ο-ιν 6 Ει 1): 1 εχο —ιοοσο Ο/0οωσ )Ο /1 Ο 1/ / Ο 0ΟΟ Τ/ ΙΙι) ωονο
οο ιοοι οσι ιοοι Οο ω ο ο οω ο νι — θινι ό ιιιθιο σό ο ιοσω οιοοω, —ορω 1 / ιύσι ο)
ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως μπορεί υα ποαγμα:οποιηθεί με αξιοπιστία.

Οι ποοβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ημεοομηνίες συνταξεως 7ων οικονοιιικών καταστάσεων και ποσαουόξονται
ποοκειμένου υα αντανακλούν τις βέλτιστες τοέχουσες εκτιμήσεις.

Ενδεχόμενετ υποχρεώσεις αποτελούν:
- πιθανές δεσμεύσειτ που ποοκυπτυυν ατιο γεγονότα του παοελθόντος και των οποίων η ύπαρξη θα επιβεβαιωθεί
ιιονο ι—ο —, ρι ιιι—στο ύσ 11 0νι,: —οο σσοοοω ι3οδα ων οοιιο ιον ο ιο—ω ο δον ειι———ο)ν
ολοκληρωτικά στον έλεγχο τη: Εταιρείας, ή

- παοούσες δεσμεύσει: που ανακύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και που δεν αναγνωρίονται διότι:

δεν είναι πιθανό ότι μία εκροή πόρων που ενσωματώνει οικονομικά οφέλη Θα απαιτηθεί για να
διακανονισθεί η υποχρέωση, ή
το ποσό της δεσιιεύσεως δεν μπορεί να αποτιμηθεί με επαρκή αξιοπιστία.

Οι ενδεχόιιενες υποχοεώσει: γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι σημαντικές.

Οι ενδεχόιιενε: απαιτήσει: δεν αναγνωοίονται στις οικονοιλικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η
εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

2.8 Μισθώσεις

Ι—Ι Εταιρεία συνάπτει ή είναι πιθανό να συνάψει μελλοντικά συμβάσεις επί παγίων είτε ως μισθωτής είτε ως

εκμισθωτή ς.

Κατά την έναρη ισχύος της σύμβαση;, η Εταιρεία αξιολογεί εάν η σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μία μίσθωση.

Εάν η σύμβαση παραχωρεί ένα δικαίωμα για τον έλεγχο της χρήσεως ενός αναγνωρίσιμου περιουσιακού στοιχείου

ι :ιι /ροι ιο ό ισόιιι οο ι ι-ιι/ι ιιοο - ιιόο ο ό σ)ο3αστ ιο:ιο 6 ιι—ορ Ο/ ιι ι ο σθωσύ

Η δ ιρ/ε ι -ό ο σθωσ —ροσδ ορει ω_ ιοοιιι ό /ροι /1 ρ οοο 6: ιι σΘωσ σο σ)ιό)ισοο Ιι: ιιθο

επιπλέον χρονική περίοδο για Την οποία ο μισθωτή: έχει το δικαίω α υα παρατείνει τη μίσθωση του περιουσιακού

στοιχείου, εφόσον είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο μισθωτής Θα ασκήσει το δικαίωμα αυτό, και κάθε επιπλέον χρονική

περίοδο για την οποία ο μισθωτής έχει οο δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εφόσον είναι σχεδόν βέβαιο

ότι ο μισθωτής δεν Θα ασκήσει Το δικαίωμα αυτό. Μετά την έναρξη της μισΘωτική: περιόδου, με Την επέλευση

σημαντικού γεγονότος ή σημαντική: μεταβολής των συνθηκών που εμπίπτουν στον έλεγχο της. η Εταιρεία ως
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μισθωΤής επανεκτιμά Τη διάρκεια μίσθωσης. Η Εταισεία, είτε ως εκμισθωτής είτε ως μισθωΤή, αναθεωρεί τη

διάρκεια μίσθωσης εάν επέλθει μεταβολή στην αμετάκλητη χρονική περίοδο Της μίσθωσητ.

α) ‘Οταν η Εταιοεία είναι ιισθωτ*τ

11 ΕΤαιρεία αναγνωρίζει για όλες Τις μισθώσεις ένα σΤοιχείο ενεργητικού με δικαίωμα χρήσεως και μιια υποχρέωση

μίσθωσης ΧΤ Την έναρξη της μίσθωσης. Το στοιχείο ενεργητικού αρχικά αποτιμάται στο κόστος, ΤΟ

περι/.αμβάνει ΤΟ ποσό Της αοχικής αναγνώρισης Της υποχρέωσης μίσθωσης. τυχόν πληρωμές ιισθωιιάτων που

πραγματοποιήθηκαν κατά Την έναρξη ή πριν από Την έναρξη Της μίσθωσης μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης

έχουν εισπραχθεί, τυχόν αρχικά άμεσα έξοδα και Την εκτίμηση Της υποχρέωσης για Τυχόν έξοδα ατιοκατάστασης

Του πεοιουσιακού στοιχείου.

Μετά Την αρχική αναγνώριση, ΤΟ στοιχείο ενεργητικού με δικαίωμα χρήσεως αποτιμάται σΤΟ κόσΤος μειωμένο με

Τις τυχόν συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζηίες απομείωσης και προσαρμοσμένο κατά Την Τυχόν επανεκΤίμηση

Της υποχοέωσης από η μίσθωση.

Το στοιχείο ενεργητικού με δικαίωμα χρήσεως αποσβένεται με Τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως το τέλος

της ωφέλιμης ζωή του ή σύμφωνα με την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, αναλόγως με το ποια ημερομηνία

προηγείται. Τα στοιχεία ενεργητικού με δικαίωμα χρήσεως εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των

Οικονομικών καταστάσεων για ενδείξεις απομείωσης και αν έχουν υποστεί απομείωση προσαρμόζονται στην

ανακτήσιμη αξία τους με ισόποση επιβάρυνση Των αποτελεσμάτων (σημείωση 27)

Για τις βραχυπρόθεσμεςμισθώσεις (η διάρκεια της μίσθωσης κατά Την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής

πεοιόδου ισούται ιιε 12 ή ιιε λινότεοου ιιήνετ) και Τιτ ιιισθώσει στι; οποίετ το υποκείιιενο πεοιουσιακό στοιχείο

έχει χαμηλή αξία (χαμηλότερη των 5.000 ΕΙΞΒ. όταν είναι καινούριο) η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει στοιχείο

ενεργητικού με δικαίωμα χρήσεως και υποχρέωση από Τη μίσθωση. ενώ αντίθετα αναγνωρίζει Τα μισθώιιατα των εν

λόγω μισθώσεων ως έξοδα με Την ευθεία μέθοδο για όλη Τη διάρκεια της μίσθωσης.

Η υποχρέωση από Τη μίσθωση αρχικά αποτιμάται ως η παρούσα αξία των μισθωμάτων που είναι ανεξόφλητα κατά

την ημερομηνία αυΤή, μείον τυχόν εισπρακΤέα κίνητρα μίσθωσης. Τα ιιισθώματα αποτελούνται από τις καταβολές

μισθωμάτων για σταθερά μισθώματα και μεταβλητά μισθώματα που εξαρτώνται από έναν δείκτη (φια παράδειγμα

ΔΤΚ ή ένα επιτόκιο και προεξοφλούνται με Το οριακό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή.

1-1 Εταιρεία για να προεξοφλήσει Τα ωτολειπόμενα μελλοντικά μισθώματα χρησιμοποιεί Το οριακό επιτόκιο

δανεισμού (ΙΒΚ) Το οποίο προσδιορίζει χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο αναφοοάς Το επιτόκιο του εασφαλισμένου

δανεισμού Της Εταιρείας ΑΙρΙιιι ΒππΙ. κάνοντας προσαρμογή για Τα διαφορετικά νομίσματα και λαμβάνοντας

υπόψη τις αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων, όπου υπάρχουν.

Μετά την ημερομηνία έναρξης Της μισθωτικής περιόδου, η υποχρέωση από Τη μίσθωση μειώνεται με τις καταβολέ

των μισθωμάτων, αυξάνεται με Το χρηματοοικονομικό έξοδο και επανεκτιμάται για τυχόν επανεκτιμήσεις ή
Τροποποιήσεις της μίσθωσης.

Σύμφωνα με Την πολιτική που επέλεξε να εφαρμόσει η Εταιρεία, Το στοιχείο ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης

αναγνωρίζεται στα Ενσώματα Πάγια (Ιδιοχρησιμοποιούμενα) και η υποχρέωση μίσθωσης στις λοιπές υποχρεώσεις.
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β) Όταν η Εταιρεία είναι εκμισθωτής

Όταν οι κίνδυνοι και α οφέλη που συνοδεύουν την κυοιότητα των παγίων που εκ σθώνονται ιιετχιέοονται στον

μισθωτή. τότε οι αντιστοιχες συμβάσεις χαρακτηριονται ως χοηιιατοδοτικέ:μισθώσ:.

Ολες οι υπόλοιπες συμβάσει ισθωση: χαρακ ζονται ως λει:ουογικέ:μισθώσει:.

Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που διέπουν τις συμβάσεις μίσΘωσης, ο λογιστικός χειρισμός τους έχει ως εξήτ:.

Χρηματοδοτικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες η Εταιρεία
λειτουργεί ως εκμισθωτής, -ο συνολικό ποσό των μισθωμάτων που προβλέπει η σύμβαση μισθώσεως καταχωρείται
στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. Η διαφορά, μεταξύ της παρούσας αξίας (καθαρή επένδυση)
των μισθωμάτων και του συνολικού ποσού των μισθωμάτων. αναγνωρίζεται ως μη δεδουλευμένος τόκος και
εμφανίζεται αφαιρετικά Των απαιτήσεων. Οι εισπράξεις των μισθωμάτων μειώνουν Τη συνολική απαίτηση από
μισθώματα, ενώ 7ο χρηματοοικονομικό έσοδο αναγνωρίζεται με τη μέθοδο των δεδουλευμένων. Οι απαιτήσεις
από χοηιατοδοτικές μισθώσεις εξετάζονται για απομείωση της αξίας τους.

λειτουργικές μισθώσει: Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η Εταιρεία που λειτουργεί ως εκμισθωτήτ
—ιρι/ο/ οΟο -ο α σθωτο —ι ο ωτ σο /ε ο Γ τρ 1 δ ττρ ω- ι—οσ3τστ ατ 3ασι ν ωτι

του. Τα ποσά των μισθωμάτων. που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου(μείον την αξία τυχόν κινητοων

που παρέχονται στον μισθωτή) αναγνωρίζονται ως έσοδα. στην κατηγορία έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων. με τη
ιιέθοδο του σταθεοού ποσού κατά τη διάρκεια τη μίσθωσης. Εγγυήσεις μισθωμάτων που εισπράττονται κατά την

έναρξη μιας σύμβασης αναγνωριζονται ως υποχοέωση.

Σημειώνεται ότι όλες οι συμβάσεις μίσθωσης που έχουν συνάψτι η Εταιρεία χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές

29 Έσοδα

Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωση απόδοσης και ο έλεγχος των υπηρεσιών

που παρέχει έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. Στην χρήση 15.11-31.122021 η εταιρεία δεν είχε έσοδα από την κύρια
δραστηριότητά της αφού μέχρι την 31.12.2021 δεν είχε λάβει άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών.

210 Τόκοι έσοδα κα έξοδα

Εσοδα και έξοδα τόκων αναγνωρίονται στα αποττλέσματα για όλα Τα τοκοφόρα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού και υποχ2ώσοων. Η αναγνώρισή τους γίνεται με βάση Την αρχή των δεδουλευμένων και ο
προσδιορισμός τους με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Ποαγματικό είναι Το επιτόκιο που προεξοφλεί με
α/ρ βε ι τ’ οτι / ο Γ κτ αιιτ ικτ κι-ι3οι ι τ σ—ρατ - ‘α - ι ιιιτνοιιο Γ δ αρ/τ α ωι ο
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων στη’) προ απομείωσης λογιστική αξία ενός
χηματοοικονομικού στοιχείου του ενεογητικού ή στο αναπόσβεστο κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου
των υποχρεώσεων. Κατά τον υπολογισμό του πραγματικού επιτοκίου. η Εταιρεία εκτιμά τις τα ειακές ροές
/ ιιι3ανοντι —ο ο, ο τοτ σιιβι /οι ορο): ο δ ττον το ρπιτοο /ο οιι /ο ιιοσο αι / ι δεν / ιιι3ι ι:
υπόψη τις αναιιενόιιενες ζημιές πιστωτικού κινδύνου. Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται όλα τα έσοδα και τα έξοδα
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού επιτοκίου.
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2.1 1 Ορσμός συνδεδεμένων μερών

Σύμφωνα με το 1Α8 24. συνδεδεμένα μέση για Την Εταιρεία θεωσούν:αι:
α) η μητρική τητ Εταιρεία λίρίιιι Ξενίς ιιιι Ηο1ώιΊ και νομικά πσσωπα Τα οποία συνισΤούν για Την Εταιρεία

Τη μηΤκή Της λίρίιιι ι·νίε ιιπ ΗοΙώπμ:

1) θυ·1’ατοικέ: εΤαιρίε,

κοινοιτραίε,

ιί) συγγενεί: εταιρίες

β) Συνδεδεμένα μέση για Την Εταιρεία αποτελούν και το Ταμείο ΧρημαΤοπιστωτική: ΣταθερόΤητας καθώς και Οι
α-σ ,‘:_ ο) τ-’σ ε_ δ οτ σ-α —1] σ -ο 3864/2010 -ο Γαιε ο Χσι]αο σω/,τ Σ0εσορτι

απέκΤησε συμμετοχή σο ΔιοικηΤικό Συμβούλιο αλλά και σε σημανΤικέ: Επιτροπές Της λΙρΙι Βιυι1 και κατά
συνέπεια θεωοείΤαι όΤι ασκεί σημανΤική εΙ:ιοοοή σε αυτή.

γ) φυσικά πσόσωπα Τα οποία ανήκουν στα βασικά διοικητικά σΤελέχη και στενά συγγενικά πρόσωπα αυτών. Τα
3ασ α δ ο/ι /] στει ]οε/ ο)ν1’ πο οι Τα ιε, ο Δ ο /ιτ’/ο3 Σ, ι3οι ο - Εα ρε α τι ι
του Διοικητικού Συμβουλίου και Της Εκτελεστική: Επιτσοπή: Της Α1ρ1Ί Ι3ιιεΙ ενώ ως στενά συγγενικά τους

πσόσωπα θεωσούνται Οι σύυγοι και Τα πρόσωπε με Τα οποια Τα συνδεδεμένα μέρη συμβιώνουν καθώς και οι
συγγενει: α’ βαθμού αυτών και τα εαστώμενα μέλη αυτών και των συύ”ων τους

Επιπλέον. η Εταιρεία γνωστοποιεί συναλλαγές και υφισΤάμενα υπόλοιπα με εταισιε:, στις οποία: τα ανωτέρω
σοονν ι ,ιο αο /ο νο ει: ‚ο Ε ό /ο:ο] ι εν ιο ω ;ωστοο ζσι ]ομΙ σεο’ε -ων

ανωτέσω πσοσώπων σε εταιρίες με ποσοσΤό ανώτ:σο του 20

3. Γενικά λειτουργικά έξοδα

Το σύνολο των γενικών εξόδων Της Εταισεία: αναλύεται ως εξής:

15.11.-31.12.2021

Αμοιβές ορκωΤών ελεγκτών(Σημείωση 17) 5.000,00

Αμοιβές Συμβολαιογράφων ι2,00

Φ.ΙΙ.Α. 174,00

Λοιποί φόροι-Τέλη 61,04

Συιδοομέ:-Εισφοσέ: 103.33

Σύνολο 6.063,37

4. Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις που επιβάρυναν Τα αποτελέσματα χρήσεως Της Εταιρεία:, αναλύονται ως εξής:

15.11.-31.12.2021
λποσβέσεις ενσώματων ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων (137,58)
Σύνολο (137,58)

5. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

15.11.-31.12.2021
Χιιατοοικονοιικά έοδα
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Τόκοι υποχοεώσεων μισθωτηρίων
οχρησιμοποιούμενων ακινήτων (4.51)

Καθαρό χρηματσοικονομικό έξοδο (4,51)

ό. Φόρος εισοδήματος

Με το άρθρο 120 του Ν.4799/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπα’κού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Μαίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις
εξαιρούμενε: οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών. τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιοείες
σλιε-οχων -τ ιοδοχετ -ι ιορι /ι εο)σοτ ο—οε ι / ] ιερι δρσ: /ο.αΛ.’ ο . 10)
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τς 2Οής Μαΐου
2019 για την τοοποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών Και

ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδουμάτων Και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/2/ΕΚ 1. 150),
μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015. και λοιπές επείγουσετ διατάξεις», μειώνεται κατά 2
αοσοσ- α ο ιοιδετ (απο 2400 πο σχε σιιορ] σο 220») ο σο, οστι οροι ο »ιο ο σο ιοο -ων οι,ων
προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής. Με ρητή αναφορά

ο νοιιο ι ιιεωσι α δεν αορα - — σ-ω- /1 δριιιι »α ι οοι ο οροι ο /ο σντι οσ-: εξι/οι ο)Οε
να είναι 290σ.

Με το άρθρο 119 του ιδίου νόυ.ου, προβλέπεται μείωση σε ογδόντα τοις εκατό (8Ο0ο) από εκατό τοις εκατό (100ο).
ο σ/.: -ο τοσοσ-ο αροιιτα3ο ι ορο ε σοδιιι-οο ο ιων ροσωων ‘ι οι’/ω ο-οττων Ια

ινωορω σχο. ι ρο/ιιβοι ορο ο 3ο3α ωο-α ιο - δγωσι οροιο α_ ο σοδύ υ-ο -ο
φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.

Με το άρθρο 20 του Νόμου 4646/12.12.2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την
Ελλάδα του αύριο»,, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία
ι&οτα3δασύο - τ, ω συο-οιο σε οιι/ο ροσωο οροι ο ‘/ο /ι-ο /ο ρα-οο ιιοι οο Ε Ε αο ε σριτε’ ενι
νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εάν το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι
ιιαββιοπν ι ιρο οροιιονο ι—ο -ο νοιιο ρο.ποθοσο Ιι σοδιυ-α α.-’ δο οροι οο.ν-ι’ ‘ι-α
— δανοιιύ /οι/ α ο—ο —ω ιορδω αω Τ1ον ιι ο ι—ο—ιιύσ σιιιιοτο/ων ο οχον ι ι ωρσ0ε
ιι/ρ 31 122019 ο/ — ον α—ο -α ι/ιθιρσ-ι σοόι /ιΙ/ -ο /ρονο ιιοι3’3ισ -ο Η δ ι-αει εχ οιριιο ‘1

για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1.7.2020 και μετά.

Επίσης, με το άρθρο 24 του Νομου 4646/12.12.2019 για τα μερίσματα τα οποία καταβάλλονται από 1.1.2020
και εφεξής, ο συντελεστής παρακράτησης μειώνεται σε 5»» από 1Ο0ο.

Ο φόρος εισοδήματος που καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. αναλύεται ως ακολούθως:

15.11.-31.12.2021

-Τρέχων φόρος εισοδήματος

_________________

Σύνολο φόρου εισοδήματος στην κατάσταση
αποτελεσμάτων (έξοδο)/έσοδο

_________________

Κατωτέρω παρατίθεται η συμφωνία ονομαστικού και πραγματικού φορολογικού συντελεστή:

15.11.-31.12.2021
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων (6.205,46)
Φορολογικό: συντελεστής (%) 220ο

Φόρος εισοδήματος βάση του ισχύοντος φορολογικού
συντελεστή(έξοδο)/έσοδο 1.365,20
Μη λογισμός αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επί
προσωρινών διαφορών (1.100,46)
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ΑΙΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε.
της 31ι; ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Μη λογισμός αναβαλλόμενου φόρου επί φορολογικών
ζημιών (50014)
Ποοσαρμογή με το ποσό των φορολογικών ζημιών λόγω
εξόδων ΑΜΚ που καταχωρήθηκαν απευθεία: στην Κ.Θ. 235.40
Φόρος εισοδήματος ατην κατάσταση αποτελεσμάτων

__________________

Ο αναδαι / οειο ο οοο σοόαο ΧΟ/ ο :0-] ο ων —οοσωρ ,ω ό 1ορω / & σ- /ι ]0

και Τη: φορολογική: βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ωστόσο αν μία διαφορά μεταξύ
λογιστικής αξία: κει φορολογικής βάσης έχει ω: αποτέλεσμα τη δημιουργία αναβαλλόμενης φορολογική:
απαίτησης, αυτή αναγνωσίζεται μόνο κατά το βαΘμό που είναι πιθανό ότι Θα υπάρκουν μελλοντικά διαθέσιμα
φορολογικά κέαδη έναντι των οποίων η απαίτηση αυτή νε μπορεί να συμ)ηφιστεί. Η Εταιρεία υπολόγισε τιν

αναβαλλόιιενη ‘οοοολογία ιε 3άστ τουτ αντίστοιχους συντελεστέ: που ποοβλέπεται να ισχύσουν Κατά τον χοόνο
της τακτοποίησης τη:. Οι αναβαλλόμενες φοοολογικές απαιτήσει: για μεταφερόμενες φοροογικέ: ζημίες
αναγνωρίζονται κατά την έκταση που η πραγματοποίηση φορολογικών μελλοντικών κερδών είναι πιθανή.

1—Ι Εταιρεία δεν αναγνωιίζει αναβαλλόμενο φόσο επί των μεταφερόμενων φοροιογικών ζημιών για τις οποίες
εκτιμάται ότι δεν Θα υπάρχουν επαρκή φορολογικά κέρδη για τον συμηφισμό του:. Το συνολικό μη
αναγνωοισμένο ποσό από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσει: για φοροιογικος ηιλίε: ποσού ευρώ € 2.27337
] ιερ/] σο οοω € 0Θ 14 Ε——ι οο Ι Ε] ρ ] δε, /ε —ρο3ο σο ])] ορ σι ]ν]3]/ / οι οοοι ο /10

απαίτησης επί προσωρινών διαφορών ποσού € Ι.Ι00,4.

7. Καθαρά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή

!31?σ!κά

Γα β]σ/] /ερό/( οο) ])] οιο οΓ] ό] σοσύ ων /]Οαρι// /ερόω)/μ) - ρσοω ιο

τον σταθμισμένο μέσο όρο των υφιστάμενων κοινών μετυχων στην διάρκεια της χρήσεως, εξαιρουμένων των

τυχόν ιδίων κοινών μετοχών που αγοράζονται από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).

Προσοουοσιιέια
Τα προσαρμοσμένα κέρδη/(ζημίες ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου όρου
ω, σ)ε,ων οι ,ω, εοχω/ - Ερεια /αα -η ό αρ/ο ] 10 /ρσοω α ό]/ω ο/δο0σο1ονε /ο ,ο

μετοχές.

Ι-Ι Εταιρεία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά και τα προσαρμοσμένα
κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή νε είναι ίδια.

15.11.-31.12.2021
Καθαρά κέρδ·ς/(ημίες) μετά το φόρο εισοδήματος (6.205,46)

Σταθμισμένο: αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 100.000
Βασικά και προσαρμοσμένα
Ζημίες ανά μετοχή σε ευρώ (0,0621)

8. Ενσώματα πάγια ιδιοχρησιμοποιούμενα

Ι-Ι Κίνηση των ενσώματων πάγιων ιδιοχρησιμοποιούμενων στοιχείων αναλύεται ως εή::

Δικαιώματα χρήσεως κτιρίων
Κόστος κτήσεως
15η Νοεμβρίου 2021
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ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε.
της 3Ι; ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Προσθήκες 2.476,31
31 Δεκεμβρίου 2021 2.476,31
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
15 Νοεμβρίου 2021
Αποσβέσεις χρήσεως (137.58)
31·’ Δεκεμβρίου 2021 (137,58)
Αναπόσβεστη αξία
31η; Δεκεμβρίου 2021 2.338,73

9. Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα

Τα διαθέσιμα της Εταιρείας είναι κατατεθειμένα στην ΑΓΡΗΑ ΒΑΝΚ και αναλύονται ως εξής:

31.12.2021
λογαριασμός όεως 997.891,67

Σύνολο 997.891,67

Ολα τα διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας είναι σε ευοώ. Για σκοπούς διαβάθμιση: πιστω:ιού κινδύνου η
ΑΓΡΙ-1λ ΒΑΝΚ κατατάσσεται ως Β, σύμφωνα με τον Διεθνή Οίκο Πιστοληπτικής Αιολόγηστς Ξιπιι1 &
Ροοε.

ΙΟ. Καθαρή Θέση

1) Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31.12.2021 ανέρχεται σε ευρώ 1000.000,00, διαιρούμενο σε 100.000
κοινές πλήρως εοφλημένες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ευρώ 10,00 εκάστη.

ί) Τακτικό Αποθεματικό:
Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη υα παρακρατεί από τα καθαρά
λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 50’ο ετησίως ως τακτικό αποθεματικό. ΓΙ παρακράτηση παύει να είναι
υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεματικού υπερβεί το εν Τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό το οποίο είναι φορολογημένο δεν μπορεί να διανεμηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια
ω: τ: Ετα ρε ‘ι τροορε-α ‘ ] /ο /ροωσ- ‘ο ποι ο—ο ο / ο ‘ιρ ασιο /ερδω
ζημιών. Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 η Εταιρεία δεν μπορεί να σχηματίσει τακτικό
αποθεματικό λόγω του ημιογόνου αποτελέσματος της χρήσεως αυτής.

111) Αποτελέσματα εις νέο:
Στην πρώτη (1’:) εταιρική χρήση που έληξε την 31’: Δεκεμβρίου 2021 η Εταιρεία πραγματοποίησε καθαρές ζημίες

μετά το φόρο εισοδήματος € 6.205,46 και τα αποτελέσματα εις νέο της 3Ιης Δεκεμβρίου 2021 μαζί με τα έξοδα

του ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου που καταχωρήθηκαν απευθείας στην 1(8, διαμορφώθηκαν σε ζημίες €

7.275,46.

1ν) Διανομή μερισμάτων:
Με βάση την ελληνική εμπορική νομοθεσία. οι εταιρίες υποχρεούνται στην ετήσια καταβολή μερίσματος.

Συγκεκριμένα, διανέμεται σαν μέρισμα το 35ο των καθαρών κερδών μετά το φόρο εισοδήματος και αφού

σχηματισθεί το κατά νόμο τακτικό αποθεματικό και αφαιρεθούν τα πιστωτικά κονδύλια της κατάστασης

αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη (αρθρ.16θ & αρθρ161 του Ν.4548/2018). Ωστόσο,

είναι επίσης δυνατή η παρέκκλιση από τα ως άνω ισχύοντα σε περίπτωση εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση των

Μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 161 του Ν. 4548/2018.

1-Ι Εταιρεία δεν μπορεί να διανείμει μέρισμα διότι συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4548/20 18.
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της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

11. Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρεία: αναλύονται ως εή:

31.12.2021
Οοκωτοί ελεγκτέ 5.000,00
Υποχρεώσεις από μισθώσει: 14504
λοιποί πιστωτές 20,00
Σύνολο 5.165,04

Ο : Ο τ. / ο—ω) ο/οΖωσοων δ: ιοοσ ι:ον—α ‘ωο σΥ ιΟυ ι ι ι: 3οαχ.—οο0:σιι
ό Ιο/Ζ -ο Δι, /ισι Οτωρ: ο 0 /0 σ / ο, 1] )ωρ 0)] σο σοιο σιο δ) ό

ουσιωδώς από τι: εύλογε:.

12. Υποχρεώσεις από μισθώσεις

Η Εταιοεία έχει συνάψει ιδιωτικό συι;ων·ιτικό μίσΘωσης με την λΙρΗ Βιιπ1 για το ακίνητο στο οποίο στεγάεται
η έδρα της.

Η συνολική ταιειακή εκροή για μισθώσεις κατά την διάοκεια της χρήσεως 2021 ανήλθε σε ποσό Ευρώ 140,00 που
περιλαμβάνει αποπληρωμή κεφαλαίου ποσού Ευρώ 135,89 και τόκων ποσού Ευοώ 4,51. Τα έοδα τόκων επί των
υποχοεώσεων από υ.ισθώσει: μιε τα οποία επιβαρυνθηκαν τα λποτελέσματα της χοήσεω: που έληξε την 31η
Δ/Υϋσο 2021 :χο)) σ3Γοο, ιθ: ΟΥ) ο’.ω.ι «ΠοόΙ ]0 Ιο,ο»
Το σύνολο των υποχρεώσεων από τις μισ0ώσειτ που αναγνώοισε η Εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσεωτ 2021
έχουν ως εξής:

31.12.2021

Κτίρια
Υποχρεώσεις από μισθώσεις την 15.11.2021 2.476,31
Χρεωστικοί τόκοι 4,51
Πληρωμές μισΘωμάτων (140,00)
Υποχρεώσεις από μισθώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 2.340,82

Εκ των οποίων:
13αχυπρό0εσμες 817,55
Μακροπρόϋεσμες 1.523,27

13. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Τα κυοιότερα χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται από βραχυπρόθεσμες κατα0έσεις.
ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων είναι η παροχή χρηματοδότησης για τις εργασίες της.
Πολιτική της Εταιρείας. κατά τη διάρκεια του έτους, ήταν και παραμένει υα μην ασχολείται με την εμπορία
χρηματοπιστωτικών μέσων.
Ο /)ρ ο:ρο / νδο πο —ρο/)—το) 1—ο ] ι]οσω/] ιεσι τ ΕΥ ρε ε α /νΌο: ρσοτι—ι

— σω /0 / νδο Το ό ο /0 σ)13ο)/ ο :-αΖ /1 0/0 Γ 1ρ/: ι δΙ/Ζ ρ σ /]6Ε :ο 1ο
αυτούς τους κινδύνους, οι οποίες συνο’5ίζονται πιο κάτω.

Πιστωτικός κίνδυνος:
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ΑΕΡΗΛ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ Μ.Α.Ε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της 31α ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ο πισΤωΤικός κίνδυνο που αναληιβάνει η Εταιρεία απορρέει από ον αριασιό «Ταμείο ααι Ταμειακά
1σοδ]υ» οω 99? 891 ό ο ιοο λΓΡΗ \ Β \\Κ ι οο’ 1 σ/ΟΟ ό ]]θι σ,.
πιστωτικού κινδύνου καταΊσσεΤαι ω Β σύμωνα με τον Διεθνή Οίκο 1Ίστοιηπ·πκης ξοόγησς ι1πιό &
Ροοε’.

Κίνδυνος ρευστότητας:
1-1 παρακολούθηση Του κινδύνου οευσΤότητας επικενΤρώνεΤαι σΤη διαχείριση Του χρονικού συαχετισμού Των
ταμειακών οοων και στην εξασφάλιση επαρκών Ταμειακών διαθεσίμων για Την κάλήη Τρεχουσών συναλλαγών.
1--Ι εταιρεία διαθέτει επαρκή διαθέσιμα για Την ανΤιμετώπιση Των ειτουργικών Της αναγκών.

14. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

Ι-Ι ΕΤαιιεία ανήκει σΤον Όμώο εταιριών τη ΑΓΡΙ-Ιλ ΒΑΝΙ· ΑΕ. Οι συναλλαγές ης ΕΤαιρείας, κα-τά Τη διάοκεια
της χρήσεως 2021, καθώς και Τα υπόλοιπα Των απαιτήσεων και Των υποχρεώσεων με συνδεδεμένες επιχειρήσεις
σΤον Ισολογισμό της 31.12.2021, έχουν ως κάΤωθι:

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Τα·ιείο και διαθέσιμα από ΑΙρΙιπ Βιιπ1·
Δικαίωμα χρήσης από ΑΙρΙΙπ Βπ1
Σύνολο

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις

ϊποχσεώσει από μισθώσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων
προς ΑΙρΙιιι ΒιιπΙ
Σύνολο

Έσοδα και έξοδα από συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Έξοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα από ΑΙρΙιε Βιιπ1τ
Αποσβέσεις δικαιωμάΤων χρήσης ιδιοχρησιμοποιούμενων
κΤηρίων-εγκ/σεων κΤηρίων
Σύνολο

15. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις κα δεσμεύσεις

31.12.2021
997.891,67

2.33 8.74
1.000.230,41

31.12.2021

2340.82
2.340,82

15.11.2021 -

31.12.2021

4,51

137,58
142,09

α) Νομικά Θέματα
Δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες αναμένεται υα έχουν σημανΤική επίδραση σΤα χρημυτοοικονομική
θέση της Εταιρείας.

β) Φοοολογικά
Η Εταιρεία ιδρύθυκε την 15.11.2021 οπότε δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά
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Ιό. Αμοιβές ελεγκτικών εταιριών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
της 3Ιης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι αμοιβές των εκλεγμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κατά χρήση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις

παραγράφους 2 και 32 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014, αναλύονται ως εξής:

Για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων

Αμοιβές σχετικές με φορολογικά πιστοποιητικά

Σύνολο

31.12.2021

5.000,00

5.000,00

1,. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Η Εταιρεία έλαβε άδεια λειτουργίας Ιδρύματος Πληρωμών σύμφωνα με την απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας

της Ελλάδος που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση αυτής με αριθμό 418/31.03.2022.

Την 14’ι Ιουνίου 2022 η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε μεταξύ άλλων:

Ι. Την έγκριση της διάσπασης (απόσχισης κλάδου) της ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας «ΑΛΦΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , με απορρόφηση από την «ΑΕΡΙ-ΙΛ ΪΠΗΡΕΣΙΩΝ Πι\ΗΡΩΜΩΝ

Μ.Α.Ε».

Ιι. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της διάσπασης (απόσχισης κλάδου) με

απορρόφηση , κατά ποσό € 61.364.470 και του υπέρ του αρτίου αυτής, κατά ποσό € 245.457.880 με την

έκδοση 6.136.447 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών με τιμή έκδοσης ανά

μετοχή € 50 και ονομαστική αξία ανά μετοχή € 10.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Πάσσας Ισίδωρος

Α.Δ.Τ. ΑΗ 023121

Το μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωαννίδης Ιωάννης

Α.Δ.Τ. ΑΚ 504927

Ο Διευθυντής των Οικονομικών

Α.Δ.Τ.

ΑρΑδ.Ο.Ε.Ε.

629796

19942/01
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