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  Αμοιβές 
Κοινωνικές 

επιβαρύνσεις 

1.7.2021-30.6.2022 43.450,09 9.829,97 

1.7.2020-30.6.2021 19.974,26 4.879,72 

 

 

 

22. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

 
Σχετικά με τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, ο κάτωθι πίνακας περιλαμβάνει τα 

ποσά των συναλλαγών καθώς και τα υπόλοιπα των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

  01/07/2021  - 30/06/2022 30/6/2022 30/6/2022 

BLACK WAVE AE 1.200,00 0,00 3.596,00 0,00 

DPG DIGITAL MEDIA 
AE 45.403,23 45.403,23 0,00 199.878,00 

DPG MANAGEMENT 
AE 1.200,00 0,00 1.116,00 1.322.320,66 

GIATRA AE 1.260,00 0,00 115.453,08 100.410,24 

ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ 2.304.000,00 0,00 0,00 11.520.000,00 

ΒΙΑΝ ΑΕΒΕ  300.000,00 0,00 0,00 0,00 

SPORTSTARS LTD 
(CY) 4.964.566,00 

6.643.637,7
9 

13.579.491,0
0 9.221.280,70 

ΣΥΝΟΛΟ 7.617.629,23 
6.689.041,0

2 
13.699.656,0

8 22.363.889,60 

 
 

Στις παρακάτω συνδεδεμένες εταιρείες οι τελικοί μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και στο 
κεφάλαιο της Εταιρείας: 

 
➢ BLACK WAVE ΑΕ: H συναλλαγή αφορά σε εκμίσθωση έδρας. Το έσοδο 

συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης. Η 
απαίτηση συμπεριλαμβάνεται στις εμπορικές απαιτήσεις του Ισολογισμού.  

➢ ΒΙΑΝΕΞ AE: H συναλλαγή αφορά σε λοιπά έσοδα βάσει σύμβασης. Το έσοδο 
συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης. Η 
υποχρέωση συμπεριλαμβάνεται στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
του Ισολογισμού. Συγκεκριμένα ποσό € 9.216.000 συμπεριλαμβάνεται στις λοιπές 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και ποσό € 2.304.000  συμπεριλαμβάνεται  στις λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

➢ ΒΙΑΝ AEΒΕ: H συναλλαγή αφορά σε λοιπά έσοδα βάσει σύμβασης. Το έσοδο 
συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

➢ SPORTSTARS LTD (CY): H συναλλαγή αφορά σε λοιπά έσοδα βάσει σύμβασης. Το έσοδο 
συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης. Το 
έξοδο αφορά υπηρεσίες μάρκετινγκ, management και υπηρεσίες διαμεσολάβησης βάσει 
σύμβασης. Το έξοδο συμπεριλαμβάνεται στο κόστος πωλήσεων. Η απαίτηση και η 
υποχρέωση συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του 
Ισολογισμού αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν και έσοδα και έξοδα που είχαν 
αφορούσαν την προηγούμενη χρήση, είχαν γίνει πρόβλεψη στις προηγούμενες οικονομικές 
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καταστάσεις και τιμολογήθηκαν στην τρέχουσα. 
 

Στις παρακάτω εταιρείες οι τελικοί μέτοχοι συμμετέχουν στο κεφάλαιο της Εταιρείας: 
 
➢ DPG DIGITAL AE: Οι συναλλαγές αφορούν σε λοιπές υπηρεσίες ως έσοδο (πώληση 

εισιτηρίων διαρκείας) και σε αμοιβές διανομής, μαρκετινγκ και διαφήμισης ως έξοδο. Το 
έσοδο και το έξοδο συμπεριλαμβάνονται  στον κύκλο εργασιών και το κόστος διάθεσης της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης αντίστοιχα. Η υποχρέωση συμπεριλαμβάνεται στις 
εμπορικές υποχρεώσεις του Ισολογισμού.  

➢ DPG ΜANAGEMENT AE: Οι συναλλαγές αφορούν σε εκμίσθωση εγκατάστασης ως έσοδο. 
Το έσοδο συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών. Η απαίτηση και η υποχρέωση 
συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Ισολογισμού 
αντίστοιχα.  

➢ GIATRA AE: Οι συναλλαγές αφορούν σε εκμίσθωση εγκατάστασης ως έσοδο. Το έσοδο 
συμπεριλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών. Η απαίτηση και η υποχρέωση 
συμπεριλαμβάνονται στις εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Ισολογισμού 
αντίστοιχα. 
 

23. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες 
υπηρεσίες διασφαλίσεως 

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των μεσαίων οντοτήτων. 

 

24. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, 
τα οποία η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων 
δώδεκα μηνών 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και 
οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά 
υποχρεώσεις. 

 

25. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του 
νόμου 4308/2014 

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων. 

 

26. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές 
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της Εταιρείας 

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί. 
  


