ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ 516.800 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΩΣ 27.200 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 11.10.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟ 31.12.2019 ΚΑΙ 13.02.2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΕΩΣ €163.200 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 544.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΑΫΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,30 ΕΚΑΣΤΗ. Η
ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΕ €7,50 ΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ
13.02.2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΘΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ €3.843.600.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ
ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 4548/2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του
επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, και του Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει
μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Η επένδυση σε μετοχές ενέχει
κινδύνους. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να διατρέξουν ολόκληρο το Ενημερωτικό Δελτίο
και να διαβάσουν την ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου».
Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έγκρισής του
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που ανακύπτουν
σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που
μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή
έως την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, η Εκδότρια υποχρεούται σε
δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.
H έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να
θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια και την ποιότητα των Νέων Μετοχών που αποτελούν
το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους
εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 24.02.2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΩΣ 516.800 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΩΣ 27.200 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 11.10.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟ 31.12.2019 ΚΑΙ 13.02.2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΕΩΣ €163.200 ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 544.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ, ΑΫΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,30 ΕΚΑΣΤΗ. Η
ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΕ €7,50 ΑΝΑ
ΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/1129 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ
13.02.2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΘΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ €3.843.600.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ
ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 4548/2018.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος
Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του
επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, και του Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει
μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Η επένδυση σε μετοχές ενέχει
κινδύνους. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να διατρέξουν ολόκληρο το Ενημερωτικό Δελτίο
και να διαβάσουν την ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου».
Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έγκρισής του
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που ανακύπτουν
σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που
μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή
έως την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, η Εκδότρια υποχρεούται σε
δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.
H έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να
θεωρείται ευνοϊκή γνώμη για την Εκδότρια και την ποιότητα των Νέων Μετοχών που αποτελούν
το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους
εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρείας.
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Α. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Android: Νοείται το λειτουργικό σύστημα της Google για ταμπλέτες και κινητά
τηλέφωνα.
Apple Store: Νοείται το διαδικτυακό κατάστημα εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας
Apple Inc.
Barcode: Νοείται ο γραμμωτός κώδικας.
B2B (Business-to-Βusiness): Νοούνται οι εφαρμογές διασύνδεσης επιχειρήσεων.
B2C (Business-to-Consumer): Νοούνται οι εφαρμογές διασύνδεσης επιχείρησηςκαταναλωτή.
Cloud computing ή υπολογιστικό σύννεφο ή υπολογιστικό νέφος: Νοείται η
διάθεση υπολογιστικών πόρων μέσω διαδικτύου (π.χ. διακομιστές (servers), εφαρμογές
κλπ), από κεντρικά συστήματα που βρίσκονται απομακρυσμένα από τον τελικό χρήστη,
τα οποία τον εξυπηρετούν, αυτοματοποιώντας διαδικασίες και παρέχοντας ευκολίες και
ευελιξία σύνδεσης.
Cloud-Software-As-A-Service: Νοείται η παροχή λογισμικού ως υπηρεσία προς τους
πελάτες από μία κεντρική εγκατάσταση στο υπολογιστικό σύννεφο.
CRM (Customer Relationship Management): Νοούνται τα Συστήματα Διαχείρισης
Σχέσεων με Πελάτες.
e-Commerce: Νοούνται οι εφαρμογές λογισμικού για ηλεκτρονικό εμπόριο που
συνήθως αφορούν πωλήσεις λιανικής μέσω Internet (Business-to-Consumer) ή
πωλήσεις

χονδρικής

(Business-to-Business).Enterprise

Mobility:

Νοούνται

οι

επιχειρησιακές εφαρμογές κινητών συσκευών.
ENTERSOFT BULGARIA EOOD ή ENTERSOFT BULGARIA: Νοείται η κατά 100%
Θυγατρική της Εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.Entersoft Cloud Store: Νοείται το
διαδικτυακό κατάστημα μικροεφαρμογών λογισμικού της Entersoft.
ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC ή ENTERSOFT MIDDLE EAST: Νοείται η κατά
100% Θυγατρική της Εταιρείας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL ή ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE:
Νοείται η κατά 100% Θυγατρική της Εταιρείας με έδρα τη Ρουμανία.
ERP (Enterprise Resource Planning):

Νοούνται τα

Συστήματα Διαχείρισης

Επιχειρησιακών Πόρων.
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ESMA: Νοείται η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities
and Markets Authority).
ICAP Group: Νοείται ο όμιλος εταιρειών που παρέχει υπηρεσίες που συμβάλλουν στην
ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η διεύθυνση των κεντρικών της
γραφείων είναι Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα, τηλ.: 210 7200 000.
ICT4GROWTH: Νοείται το επιδοτούμενο πρόγραμμα από την Ειδική Γραμματεία
Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας,
λήξης υποβολής προτάσεων τον Ιούνιο 2012 και προϋπολογισμού €300.000€20.000.000, υποστηριζόμενο από την Ψηφιακή Σύγκλιση και τα χρηματοδοτούμενα
προγράμματα του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς). Ο φορέας διαχείρισης
του επιδοτούμενου αυτού προγράμματος είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Το εν
λόγω πρόγραμμα αποτελεί μια ευκαιρία χρηματοδότησης επιχειρήσεων για το
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Merchandising: Νοείται η διαδικασία προώθησης των πωλήσεων (marketing) που
συνήθως γίνεται στα καταστήματα του λιανεμπορίου και αφορά θέματα τοποθέτησης
προϊόντων στο ράφι και καταγραφής του ανταγωνισμού.
Microsoft Corporation ή Microsoft: Νοείται η αμερικανική εταιρεία λογισμικού.
Ιδρύθηκε το 1975 από τον Μπιλ Γκέιτς και τον Πολ Άλεν και τα κεντρικά γραφεία της
βρίσκονται στο Ρέντμοντ της πολιτείας Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Ππολιτειών
Αμερικής.
Microsoft.net®: Νοείται το τεχνολογικό προϊόν της Microsoft που αποτελεί μέρος των
Windows και το χρησιμοποιούν εφαρμογές λογισμικού άλλων κατασκευαστών για να
«τρέχουν» σε λειτουργικά περιβάλλοντα της Microsoft.
Microsoft® Outlook: Νοείται το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft.
Mobile Applications: Νοούνται οι εφαρμογές λογισμικού για ταμπλέτες και κινητά
τηλέφωνα.
Pocketbiz: Νοείται μια σειρά προϊόντων λογισμικού για συσκευές κινητών τηλεφώνων
Android, την οποία η Entersoft εξαγόρασε, το 2018, ως δραστηριότητα από την εταιρεία
SiΕΒΕΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ».
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Reverse Engineering ή από-κωδικοποίηση: Νοείται η τεχνική προσπάθεια
ανασύνθεσης και απόκτησης του πηγαίου κώδικα εφαρμογών λογισμικού (source code)
από τον εκτελέσιμο από τη μηχανή κώδικα αυτών (object code) που διατίθεται στους
πελάτες. Ο πηγαίος κώδικας παραμένει στην Εταιρεία και αποτελεί πνευματική της
ιδιοκτησία.
Server: Νοείται ο κεντρικός εξυπηρετητής ή διακομιστής δεδομένων. Ο κεντρικός
server μίας εγκατάστασης μπορεί να βρίσκεται στους χώρους του πελάτη (On premise)
ή στο υπολογιστικό νέφος. Σε αυτόν αποθηκεύονται τόσο οι εφαρμογές λογισμικού σε
μορφή εκτελέσιμου κώδικα (object code) όσο και τα δεδομένα της βάσης δεδομένων
ενός πελάτη.
Software: Νοείται το λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Software-As-A-Service (SaaS): Νοείται το μοντέλο αδειοδότησης και διανομής του
λογισμικού ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των Θυγατρικών σε τελικούς πελάτες μέσω
μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής. Συνήθως, διατίθεται μέσω του υπολογιστικού νέφους ή
και μέσω εγκατάστασης σε τοπικό Server ενός πελάτη ευρισκόμενο στις εγκαταστάσεις
του.
Windows 10: Νοείται το λειτουργικό σύστημα της Microsoft για προσωπικούς
επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές και ταμπλέτες.
Ανάδοχοι: Νοούνται, από κοινού, οι «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και
«ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.».
Ανεξάρτητος Οικονομικός Ελεγκτής: Νοείται η ελεγκτική εταιρεία Mazars Ορκωτοί
Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.», Λ. Αμφιθέας 14, 7564 Π. Φάληρο,
τηλ.: 210 6993749.
Απόφαση Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών ή Απόφαση Η.ΒΙ.Π.: Νοείται η υπ’
αριθμόν 34 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.
με τίτλο «Υπηρεσία Κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών – Η.ΒΙ.Π.», όπως
κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.
Αύξηση: Νοείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή
μετρητών ποσού και παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων έως 163.200
ευρώ και την έκδοση και διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς και σε Περιορισμένο
Κύκλο Προσώπων έως 544.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών
ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη όπως αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική
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Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 11.10.2019 και την από 13.02.2020
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Γενική Συνέλευση ή Γ.Σ.: Νοείται η γενική συνέλευση των Μετόχων, είτε είναι τακτική
είτε έκτακτη.
Διοικητικό Συμβούλιο ή Δ.Σ.: Νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο.
Δημόσια Προσφορά: Νοείται η δημόσια προσφορά έως 516.800 Μετοχών στο
επενδυτικό κοινό, βάσει της από 11.10.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 13.02.2020 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Διαδικασία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών ή Διαδικασία Η.ΒΙ.Π.: Νοείται η
διαδικασία πρόσβασης στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών που
προβλέπεται από την Απόφαση Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών.
ΔΛΠ: Νοούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
ΔΠΧΑ: Νοούνται Tα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Δ.Σ.: Νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Ε.Ε.: Νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εισαγωγή: Νοείται η εισαγωγή των Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με Δημόσια Προσφορά.
Ε.Κ.: Νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
Έκδοση: Νοείται η Δημόσια Προσφορά των Μετοχών της Εταιρείας.
ΕΛ.Κ.Α.Τ.: Νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο
Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», 100% θυγατρική της Ε.Χ.Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται το
Σ.Α.Τ.
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ): Νοούνται οι εναλλακτικοί
δείκτες μέτρησης απόδοσης (alternative performance measures), κατά την έννοια των
από 05.10.2015 κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών
Αξιών (European Securities and Markets Authority), οι οποίες περιλαμβάνονται στο με
στοιχεία ESMA/2015/1415el έγγραφό της.
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις: Οι
ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
για την περίοδο 01.01-30.06.2019, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
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(ΔΛΠ 34), εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 25.07.2019,
επισκοπήθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις
εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας
Ενημερωτικό Δελτίο ή ΕΔ: Νοείται το παρόν έγγραφο που συντάχθηκε από την
Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και 2019/980 και
τον Ν.3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύουν, αποκλειστικά προς το σκοπό της Δημόσιας
Προσφοράς

και

της

εισαγωγής

των

μετοχών

στη

Ρυθμιζόμενη

Αγορά

του

Χρηματιστηρίου Αθηνών και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ε.Π.Ε.Υ.: Νοείται η Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ήτοι κάθε νομικό
πρόσωπο του οποίου το σύνηθες επάγγελμα ή δραστηριότητα είναι η παροχή μιας ή
περισσότερων επενδυτικών υπηρεσιών σε τρίτους ή η διενέργεια μιας ή περισσότερων
επενδυτικών δραστηριοτήτων σε επαγγελματική βάση. Ως Ε.Π.Ε.Υ. νοείται και κάθε
φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από άλλο κράτος-μέλος
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της
Οδηγίας 2014/65ΕΚ.
Εταιρεία ή Εκδότρια ή ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ή Entersoft: Νοείται η ελληνική ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο
«EnterSoft » και έδρα το Δήμο Καλλιθέας, Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 176 74,
τηλ. 211 1015000.
ΕΤ.ΕΚ.: Νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρία Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.».
Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις: Νοούνται οι ετήσιες
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις που
έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016, 2017 και 2018, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με
τα ΔΠΧΑ, ελέγχθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια
εταιρικά όργανα της Εταιρείας και δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.
Ε.Χ.Α.Ε.: Νοείται η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών».
ΗΔΤ: Νοείται το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.
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Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου: Νοείται η 24.02.2020, ημερομηνία κατά την
οποία εγκρίθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Θυγατρικές: Νοούνται οι ενοποιούμενες εταιρείες ENTERSOFT BULGARIA EOOD,
ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL, RETAIL-LINK A.E. και ENTERSOFT
MIDDLE EAST FZ LLC.
Κάθετη Αγορά: Νοείται μία ομαδοποίηση ενός συνόλου επιχειρήσεων ίδιου ή
συναφούς επιχειρηματικού αντικειμένου και κλάδου.
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129: Νοείται ο Κανονισμός (ΕE) αριθμ. 1129/14.06.2017 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών
αξιών προς διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά και την κατάργηση της οδηγίας
2003/71/ΕΚ», ως ισχύει.
Κανονισμός 2019/979: Νοείται ο κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕE) με αριθμ.
2019/979 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019 «για τη συμπλήρωση
του Κανονισμού (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις βασικές χρηματοοικονομικές
πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, τη δημοσίευση και την
ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων, τις διαφημίσεις για κινητές αξίες, τα
συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου και την πύλη κοινοποίησης, και για την
κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής και
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/301 της Επιτροπής».
Κανονισμός 2019/980: Νοείται ο κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕE) με αριθμ.
2019/980 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019 «για τη συμπλήρωση
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και
την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε
Ρυθμιζόμενη Αγορά και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της
Επιτροπής».
Καταστατικό: Νοείται το καταστατικό της Εταιρείας ή, ανάλογα με την περίπτωση και
τα συμφραζόμενα, έτερων νομικών προσώπων.
Μεγάλη Επιχείρηση: Νοείται, σύμφωνα με τον ορισμό της επίσημης εφημερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (L124/36/20.05.2003), η επιχείρηση η οποία απασχολεί
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περισσότερους από 250 εργαζομένους, ή/και της οποίας ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει
τα €50 εκατ. ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού υπερβαίνει τα €43 εκατ.
Μετοχές: Νοούνται, κατά περίπτωση, οι υφιστάμενες μετοχές, οι Νέες Μετοχές και οι
τυχόν έτερες μετοχές της Εταιρείας που δύνανται να εκδίδονται, από καιρού εις καιρόν,
σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τις οικείες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών
οργάνων της.
Μέτοχοι: Νοούνται οι κάτοχοι Μετοχών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
Σ.Α.Τ. κατά την οικεία ημερομηνία αναφοράς.
Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση ή ΜΜΕ: Νοείται, σύμφωνα με τον ορισμό της επίσημης
εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L124/36/20.05.2003), η επιχείρηση που
απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών δεν υπερβαίνει τα €50 εκατ. ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν
υπερβαίνει τα €43 εκατ.
Ν. 4548/2018: Νοείται ο νόμος περί της αναμόρφωσης του Δικαίου των Ανωνύμων
Εταιρειών, όπως εκάστοτε ισχύει.
Ν. 3016/2002: Νοείται ο νόμος περί εταιρικής διακυβέρνησης, θεμάτων μισθολογίου και
άλλων διατάξεων, όπως εκάστοτε ισχύει.
Ν. 3401/2005: Νοείται ο νόμος σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια
προσφορά κινητών αξιών και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση, κατά την
έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Ν. 4449/2017: Νοείται ο νόμος περί του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσιας εποπτείας επί του
ελεγκτικού έργου και λοιπών διατάξεων.
Ν. 4514/2018: Νοείται ο νόμος περί των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλων
διατάξεων (Ενσωμάτωση MiFID II).
Νέες Μετοχές: Νοούνται οι έως 544.000 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές
ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και
σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων σύμφωνα με την από 11.10.2019 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και τις από 31.12.2019 και
13.02.2020 αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Νομικός Ελεγκτής ή Δικηγορική Εταιρεία: Νοείται η δικηγορική εταιρεία με την
επωνυμία «Μαχάς & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα,
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οδός Νεοφύτου Δούκα 12, Αθήνα, 106 74, τηλ.: 2107211100 και εκπροσωπείται νόμιμα
από το διαχειριστή εταίρο της, κ. Νικόλαο Κουλοχέρη (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 20723).
Όμιλος: Νοείται η Εταιρεία και οι Θυγατρικές της.
Προσφορά ή Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων: Νοείται η προσφορά
αποκλειστικά στο προσωπικό, το οποίο απασχολούσε την 31.12.2019 ο Όμιλος, έως
27.200 Μετοχών που αντιστοιχεί στο 5,0% του συνόλου των Νέων Μετοχών σύμφωνα
με την υπ' αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την
από 31.12.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Σ.Α.Τ.: Νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων διαχειριστής του οποίου είναι η ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Σύμβουλος Έκδοσης: Νοείται η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».
Συντονιστής

Κύριος

Ανάδοχος:

Νοείται

η

«EUROXX

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Α.Ε.Π.Ε.Υ.».
Τιμή Διάθεσης: Νοείται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών όπως θα διαμορφωθεί
από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο σε συνεννόηση με το Δ.Σ. της Εταιρείας.
Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών ή Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π.: Νοείται η
υπηρεσία κατάρτισης ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών, που παρέχεται από το Χ.Α.,
κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών.
Χ.Α.: Νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.
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Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά:
(α) τη Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών της Εταιρείας από την Αύξηση, και
(β) την εισαγωγή του συνόλου των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. με βάση
την από 11.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας και την από 13.02.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, η Αύξηση αφορά στην έκδοση έως 544.000 νέων κοινών ονομαστικών
μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη με καταβολή μετρητών και
παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διατεθούν μέσω
προσφοράς σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων και μέσω Δημόσιας Προσφοράς.
Στο Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό
τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες, προκειμένου οι επενδυτές να
μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις
υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές
της Εταιρείας και των Θυγατρικών της.
Το Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από: (α) το Περιληπτικό Σημείωμα, (β) τους
Παράγοντες Κινδύνου, (γ) το Έγγραφο Αναφοράς, και (δ) το Σημείωμα Μετοχικού
Τίτλου.
Η σύνταξη και η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις

της

ισχύουσας νομοθεσίας.

Το

Ενημερωτικό Δελτίο

περιέχει κάθε

πληροφορία, της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ)
2017/1129, ως ισχύει και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και
2019/979, και η οποία αφορά στην Εταιρεία και στην Αύξηση.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις
αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Εταιρείας Λεωφ. Συγγρού 362, 17674 Καλλιθέα, τηλ.:
211 1015000, (υπεύθυνη η κα Νεκταρία Λιβανίου).
Έγκριση Αρμόδιας Αρχής
To X.A., κατά τη συνεδρίαση της 18.02.2020, αφού διαπίστωσε την καταρχήν
συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής, ενέκρινε την εισαγωγή προς
διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. του συνόλου των 5.000.000 κοινών
ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού
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Δελτίου εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της επιτυχούς ολοκλήρωσης της
Δημόσιας Προσφοράς των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα θα
γνωστοποιηθούν από τον Εκδότη και της επίτευξης επαρκούς διασποράς των
Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.
Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την από 24.02.2020 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου,
Αθήνα, Τ.Κ. 10562, τηλ.: 210 3377100, Δικτυακός Τόπος: http://www.hcmc.gr/) ως
αρμόδια αρχή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το παρόν μόνο διότι
πληροί τα πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της
συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει και
η εν λόγω έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν θα πρέπει να θεωρείται ως
ευνοϊκή γνώμη για τον Εκδότη και την ποιότητα των Νέων Μετοχών που αποτελούν το
αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική
τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις κινητές αξίες του
Εκδότη.
Υπεύθυνα Πρόσωπα
Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρείας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του
Ενημερωτικού Δελτίου, είναι τα εξής:
-

Αντώνιος Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, και

-

Νεκταρία Λιβανίου, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας.

Η επαγγελματική διεύθυνση των ανωτέρω είναι η διεύθυνση της Εταιρείας, Λεωφ.
Συγγρού 362, 176 74 Καλλιθέα, τηλ.: 211 1015000.
Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους
της Εταιρείας που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου δηλώνουν ότι
είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και για το σύνολο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί σε αυτό, κατά την έννοια της
διάταξης του άρθρου 6 του Ν.3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη
ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει,
και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, ως ισχύουν.
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Η Εκδότρια, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου1, τα ως άνω αναφερόμενα φυσικά
πρόσωπα που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου, ο Σύμβουλος
Έκδοσης και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
(καταστατική έδρα Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, 15232, τηλ. 210 6879400) και οι
Ανάδοχοι ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (καταστατική έδρα Λεωφ. Αλεξάνδρας 29,
11473 Αθήνα, τηλ. 210 6478900) και ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
(καταστατική έδρα Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα, τηλ. 210 3364300) βεβαιώνουν ότι
αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ως
ισχύει και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979 ως ισχύουν
και του Ν.3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα φυσικά πρόσωπα εκ μέρους
της Εταιρείας που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, ο Σύμβουλος
Έκδοσης και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή
Α.Ε.Π.Ε.Υ. και ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση
και συμφωνούν με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου που καθίσταται διαθέσιμο
στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο
για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι,
καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το
περιεχόμενό του
Ο Σύμβουλος Έκδοσης και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δηλώνουν
ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.3401/2005,
ήτοι έχουν άδεια για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της τοποθέτησης
χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης σύμφωνα με την περίπτωση 7
του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του Ν.4514/2018, όπως ισχύει.
Πληροφορίες από Τρίτους
Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και
προέρχονται από πηγές τρίτων επισημαίνονται με σχετική υποσημείωση στην οποία
προσδιορίζονται οι πηγές των εν λόγω πληροφοριών και έχουν αναπαραχθεί πιστά και
η Εταιρεία εξ όσων γνωρίζει, είναι σε θέση να βεβαιώσει, με βάση τις πληροφορίες που
έχουν δημοσιευθεί από τρίτα μέρη, ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν
τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
1

Αναφορικά με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας βλέπε ενότητα 2.11.1 «Διοικητικό
Συμβούλιο» του Ενημερωτικού Δελτίου.
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Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο
άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις
ακόλουθες ιστοσελίδες:


του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-newlistings),



της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),



της Εταιρείας (https://www.entersoft.gr/investors/enimerotikodeltio2020),



του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου «EUROXX
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ.»
(https://www.euroxx.gr/gr/content/article/ENTERSOFT),


του Αναδόχου «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
(https://www.betasecurities.com/etairia/anakoinwseis/entersoft_ipo.pdf), και



του Αναδόχου «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
(http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9
%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx)

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, κατά τη διάρκεια της περιόδου της
Δημόσιας Προσφοράς, δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον
ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 362, 176 74 Καλλιθέα), του
Συμβούλου

Έκδοσης

και

Συντονιστή

Κυρίου

Αναδόχου

«EUROXX

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.ΕΥ.» (καταστατική έδρα Παλαιολόγου 7, 15232, Χαλάνδρι)
και των Αναδόχων «ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (καταστατική έδρα Λεωφ.
Αλεξάνδρας

29,

11473

Αθήνα)

και

«ΚΥΚΛΟΣ

Χρηματιστηριακή

Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

(καταστατική έδρα Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα).
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1.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του
Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του
για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του. Κατά
περίπτωση ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου
κεφαλαίου. Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το
Περιληπτικό Σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά
μόνον εάν το Περιληπτικό Σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, σε
συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, ή δεν παρέχει, σε συνδυασμό
με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους
επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες. Σε
περίπτωση που η αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται,
βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα
μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας.
Εκδότης των μετοχών είναι η εταιρεία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με το διακριτικό τίτλο
«EnterSoft» και κωδικό LEI (Legal Entity Identifier) 213800WHPCHKLCOZXT96. Για τις
σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι
«EnterSoft». Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας είναι: Διεύθυνση - Λ. Συγγρού 362
& Ευριπίδου, Τ.Κ. 176 74 Καλλιθέα, αριθμός τηλεφώνου 211 1015000, Ιστοσελίδα http://www.entersoft.gr. Το σύμβολο διαπραγμάτευσης των μετοχών του Εκδότη είναι
«ΕΝΤΕΡ» και το ISIN (International Security Identification Number) των Μετοχών
GRS503003014.
Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια αρχή,
στις 24.02.2020. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι:
Διεύθυνση - Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα, Τ.Κ. 10562, Τηλ. - 210 3377100,
Δικτυακός Τόπος – http://www.hcmc.gr/).
ΕNOTHTA Β – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ
Β.1 – «Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών;»
Η Εκδότρια «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «EnterSoft» (εφεξής η «Εταιρεία»
ή ο «Εκδότης ή Εκδότρια» ή η «Entersoft») ιδρύθηκε το 2002 και έχει ως χώρα ίδρυσης
την Ελλάδα. Ως έδρα της έχει ορισθεί ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής, διεύθυνση Λ.
Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 176 74, αριθμός τηλεφώνου 211 1015000. Η Εκδότρια
είναι ελληνική ανώνυμη εταιρεία και υπόκειται στις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και
συγκεκριμένα του Ν.4548/2018, όπως ισχύει. Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της
Εκδότριας είναι 213800WHPCHKLCOZXT96. είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 52460/01ΝΤ/Β02/200 και ΑΡ/Γ.Ε.ΜΗ. 122264001000
Βασική δραστηριότητα της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών ENTERSOFT
BULGARIA EOOD, ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL και ENTERSOFT
MIDDLE EAST FZ LLC (εφεξής ο «Όμιλος») είναι η ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού
για επιχειρήσεις και η παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του λογισμικού. Επιπλέον αυτών, παρέχει και
σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες με το μοντέλο ενοικίασης Software-As-A-Service.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της απευθύνονται σε όλο το φάσμα των μικρομεσαίων και
μεγάλων επιχειρήσεων. Είναι ανεπτυγμένες στο πιο σύγχρονο τεχνολογικά περιβάλλον
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Microsoft.net®, το οποίο αποτελεί το τεχνολογικό περιβάλλον ανάπτυξης και
λειτουργίας εφαρμογών λογισμικού της Microsoft.
Ειδικότερα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και πώληση λογισμικών, καθώς
και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά προγράμματα. Η θυγατρική
εταιρεία Retail-Link διαμεσολαβεί μεταξύ των επιχειρήσεων και των προμηθευτών τους,
υποστηρίζοντας τις συναλλαγές τους μέσω πλατφόρμας της στο Internet. Οι πωλήσεις
του Ομίλου κατηγοριοποιούνται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς: α) έσοδα από πώληση
λογισμικών, καθώς και από παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά
προγράμματα, και β) έσοδα από παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
Τα βασικά διευθυντικά στελέχη του Εκδότη αποτελούν τα εκτελεστικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι κ.κ. Αντώνιος Κοτζαμανίδης, Κωνσταντίνος
Δημητρακόπουλος, Χαράλαμπος Αβρατόγλου, Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου και
Σταύρος Μένεγος.
Οι Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 έχουν
ελεγχθεί από τον ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Ανδρέα Α. Αλαμάνο (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 49351) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. μέλος του δικτύου Crowe Global
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125) (Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα, τηλ.: 210 8691100). Οι Ετήσιες
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2017-2018, καθώς και οι
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την
περίοδο 01.01-30.06.2019 έχουν ελεγχθεί και επισκοπηθεί, αντίστοιχα από τον
ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Χαράλαμπο Δ. Μπινιέρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 53311) της
ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ. Α.Ε. μέλος του δικτύου Crowe Global (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125).
Β.2 Ποιες είναι οι Βασικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Σχετικά με τον
Εκδότη;
(ποσά σε €)
Σύνολο εσόδων
EBIT**
Καθαρό κέρδος
αποδιδόμενο στους
κατόχους ιδίων
κεφαλαίων της μητρικής
Ετήσιος ρυθμός αύξησης
των εσόδων
EBIT**
Περιθώριο καθ. κέρδους
Κέρδη/μετοχή

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων
2016
2017*
2018
10.673.872
11.791.567
13.789.700
1.011.316
1.573.977
2.093.015

30.06.2019
8.045.497
1.963.265

30.06.2018
6.687.349
1.502.106

905.934

1.028.528

1.499.064

1.374.339

1.089.418

-

10,5%

16,9%

20,3%

-

9,5%
8,5%
0,2096

13,3%
8,8%
0,2252

15,2%
10,9%
0,3397

24,4%
17,2%
0,3155

22,5%
16,3%
0,2467

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 20162018, οι οποίες ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, καθώς και τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της
χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία
της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Στοιχεία Ισολογισμού
(ποσά σε χιλ. €)
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Καθαρό
χρηματοοικονομικό
χρέος (μακροπρόθεσμο χρέος
συν βραχυπρόθεσμο χρέος
μείον ρευστά διαθέσιμα)**

2016

2017*

2018

30.06.2019

30.06.2018

10.477,5
8.084,6

12.409,2
9.039,4

14.290,3
9.666,3

16.710,7
10.226,4

14.290,3
9.666,3

(1.337.783)

(1.716.687)

(2.056.172)

(2.780.841)

(1.853.688)

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 20162018, οι οποίες ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, καθώς και από τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της
χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία
της χρήσης 2017.
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*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.
** Το χρέος αφορά σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και τα ρευστά διάθεσιμα αφορούν
το ταμείο, τις καταθέσεις και τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα.

Β.3 Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι που Αφορούν Ειδικά τον Εκδότη;

Σε περίπτωση που τα προϊόντα της Εταιρείας θεωρηθούν ως παρωχημένα
τεχνολογικά και, σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό, να μη γίνονται δεκτά από
τους πελάτες ή από επιχειρήσεις που είναι στο στόχο της Εταιρείας, ενδέχεται να
επηρεαστούν αρνητικά τα αποτελέσματα, η χρηματοοικονομική κατάσταση και οι
προοπτικές του Ομίλου.

Εάν η Εταιρεία δεν καταφέρει επιτυχώς να προσελκύσει νέους πελάτες, η
αύξηση των εσόδων της Εταιρείας μπορεί να επιβραδυνθεί ή τα έσοδά της να μειωθούν
με αποτέλεσμα τις αρνητικές επιπτώσεις στις λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις του
Ομίλου.

Ο Όμιλος για την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του
και την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων βασίζεται στην ικανότητα και εξειδίκευση
των μελών της ανώτερης διοίκησης ή άλλων βασικών υπαλλήλων του. Σε περίπτωση
που η Εταιρεία ή ο Όμιλος απολέσει τις υπηρεσίες των μελών της ανώτερης διοίκησης
ή άλλων βασικών υπαλλήλων του ή αν δεν είναι σε θέση να προσελκύσει ή να
διατηρήσει ειδικευμένα στελέχη, υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρξουν ουσιώδεις
αρνητικές συνέπειες στα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις
προοπτικές του Ομίλου.

Η απώλεια αδειών χρήσης λογισμικού τρίτων ή η έλλειψη υποστήριξης ή
βελτίωσης αυτού του λογισμικού θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργία
της επιχείρησης και τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Η Εταιρεία εξαρτάται από την ικανότητά της να προστατεύει την ιδιόκτητη
τεχνολογία της. Εάν τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία για την προστασία των
πνευματικών δικαιωμάτων της δεν είναι επαρκή ή αποτελεσματικά, θα έχει ως
αποτέλεσμα να επηρεασθούν αρνητικά η επιχειρηματική δραστηριότητα, η οικονομική
κατάσταση, τα αποτελέσματα των εργασιών και οι προοπτικές του Ομίλου.

Υφίσται κίνδυνος τρίτοι να ισχυρίζονται ότι το σύνολο των προϊόντων λογισμικού
της Εταιρείας χρησιμοποιούν πνευματική ιδιοκτησία τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή
την άδειά τους. Στο βαθμό που οι εν λόγω ισχυρισμοί περί παραβίασης πνευματικής
ιδιοκτησίας είναι επιτυχείς, ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση, στα
αποτελέσματα των εργασιών ή στις ταμειακές ροές του Ομίλου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
Γ.1 «Ποια είναι τα Κύρια Χαρακτηριστικά των Κινητών Αξιών;»
Οι Μετοχές της Εταιρείας που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη
Αγορά του Χ.Α. είναι κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές και είναι
εκπεφρασμένες σε Ευρώ. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number)
της Μετοχής είναι ο GRS503003014.
Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο άυλος τίτλος μιας (1) κοινής
ονομαστικής μετοχής και η ονομαστική αξία είναι €0,30 για κάθε μία μετοχή. Οι Μετοχές
είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και ελευθέρα μεταβιβάσιμες και έχουν εξοφληθεί
πλήρως. Κάθε Μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων
της Εταιρείας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου. Κάθε Μετοχή της
Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από
το Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις
περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο νόμος. Ενδεικτικά,
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προβλέπεται δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δικαίωμα
απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της Εταιρείας, δικαίωμα στο προϊόν της
εκκαθάρισης της Εταιρείας, δικαίωμα προτίμησης σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,
δικαιώματα μειοψηφίας κ.α. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας, οι απαιτήσεις
των κατόχων Κοινών Μετοχών της Εταιρείας ικανοποιούνται από τη πτωχευτική
περιουσία μετά από την ικανοποίηση όλων των υπόλοιπων πιστωτών της Εταιρείας.

Μερισματική Πολιτική
Οι Μετοχές δικαιούνται μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2019, εφόσον συντρέξουν
οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος από τη χρήση 2019. Για τη χρήση
του 2018, η Εταιρεία διένειμε μέρισμα στους μετόχους ύψους €802,08 χιλ. ή €0,18 ανά
μετοχή στις 04.07.2019.
Γ.2 «Πού Πραγματοποιείται η Διαπραγμάτευση των Κινητών Αξιών;»
Το σύνολο των 5.000.000 Μετοχών της Εταιρείας θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση
στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. στον κλάδο «Τεχνολογία», υποκλάδο «Λογισμικό» και
η έναρξη διαπραγμάτευσης αυτών αναμένεται την 10.03.2020. Δεν προβλέπεται αίτηση
εισαγωγής των εν λόγω Μετοχών σε άλλες αγορές του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Γ.3 «Ποιοι είναι οι Βασικοί Κίνδυνοι που Αφορούν Ειδικά τις Κινητές Αξίες;»

Πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους ενδέχεται να επηρεάσουν τη
χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας. Επίσης, οποιαδήποτε μελλοντική
έκδοση νέων μετοχών, καθώς και η παρούσα έκδοση Νέων Μετοχών στην οποία δεν
υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων, πιθανόν να απομειώσει τη
συμμετοχή των μετόχων στην Εταιρεία (dilution).

Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει
σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών της,
αλλαγών στη μετοχική σύνθεση, των προοπτικών της και άλλων ενδογενών
παραγόντων.

Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδα
χαμηλότερα της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της
Αύξησης.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ/Η ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ
ΑΓΟΡΑ
Δ.1 «Υπό Ποιες Προϋποθέσεις και με Ποιο Χρονοδιάγραμμα Μπορώ να
Επενδύσω στην εν Λόγω Κινητή Αξία»;
Η διάθεση των 544.000 Νέων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί με Προσφορά σε
Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων και με Δημόσια Προσφορά μέσω της υπηρεσίας
Η.ΒΙ.Π.
Η Προσφορά σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, σύμφωνα με την από 31.12.2019
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, κατ’ εξουσιότηση των αποφάσεων της από
11.10.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απευθύνεται αποκλειστικά στο
προσωπικό του Ομίλου το οποίο απασχολούσε την 31.12.2019 ο Όμιλος και αφορά την
προσφορά έως 27.200 Μετοχών που αντιστοιχεί στο 5,0% του συνόλου των Νέων
Μετοχών με έκπτωση 10% επί της Τιμής Διάθεσης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.
4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η Δημόσια Προσφορά της Εταιρείας έως 516.800 Νέων Μετοχών απευθύνεται στο
σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στους Ειδικούς
Επενδυτές και στους Ιδιώτες Επενδυτές.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:
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Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι
τουλάχιστον 155.040 Μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) θα
διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

Το υπόλοιπο έως και 70% των Μετοχών (ήτοι έως και 361.760 μετοχές σε
περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και
Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία
επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).
Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Μετοχής. Κάθε
επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία (1) τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης
(δηλαδή για 1 Μετοχή) ή για ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης (π.χ. για 2, 5,
8 Μετοχές) μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Ανώτατο όριο εγγραφής ανά επενδυτή
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, είναι η αξία του συνολικού αριθμού των Μετοχών που θα
διατεθούν με τη Δημόσια Προσφορά, ήτοι έως 516.800 Μετοχές, ενώ ελάχιστο όριο
συμμετοχής είναι η μία (1) Μετοχή.
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής στο
Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, στους Αναδόχους, καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους
Χειριστές του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για
την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Οι Ειδικοί
Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής απευθείας στο Συντονιστή Κύριο
Ανάδοχο και στους Αναδόχους.
Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες.
Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των
Μετοχών, πρέπει να διατηρεί Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. και
να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, αίτηση εγγραφής για τις
Μετοχές, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ο Συντονιστής Κύριος
Ανάδοχος και η Εκδότρια όρισαν ως ανώτατη τιμή το ποσό των €7,50 για έκαστη των
Νέων Μετοχών. Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα
υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Βook building»)
και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και ιδιώτες, που θα
συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά.
Βάσει της εγκυκλίου 23/22.06.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο (2)
εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από το
Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας
Προσφοράς, περιλαμβανομένου της Τιμής Διάθεσης, η οποία θα δημοσιευθεί στο
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής προς
διαπραγμάτευση του συνόλου των Μετοχών στο Χ.Α., το οποίο εξαρτάται από
αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί, παρουσιάζεται
ακολούθως:
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Ημερομηνία

27.02.2020

28.02.2020
03.03.2020
05.03.2020
06.03.2020
09.03.2020
10.03.2020

Γεγονός

Δημοσίευση, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., ανακοίνωσης δεσμευτικού
εύρους τιμών στο ΗΔΤ του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στις
ιστοσελίδες του Συμβούλου Έκδοσης, του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και των
Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς
Παύση διαπραγμάτευσης των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.
πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.*
Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς
Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης και κατανομή των Νέων Μετοχών
Διαγραφή των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. *
Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά
του Χ.Α.

*

Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου
διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους επενδυτές εντός 3 εργασίμων ημερών και δεν θα
λάβουν Μετοχές της Εκδότριας, ενώ οι Μετοχές της Εταιρείας θα παραμείνουν σε διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική
Αγορά του Χ.Α.

Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται συνολικά στο ποσό των €216 χιλ. Δεν χρεώνονται
έξοδα στον επενδυτή από την Εκδότρια.
Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, οι Μετοχές και τα δικαιώματα ψήφου
των μετόχων, πριν και μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα με τις εξής παραδοχές (α) η Αύξηση θα καλυφθεί πλήρως ήτοι με τη
διάθεση 544.000 Νέων Μετοχών, (β) οι βασικοί μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό άνω
του 5% του μετοχικού κεφαλαίου δεν εγγράφονται για Νέες Μετοχές, και (γ) κανένας εκ
των νέων μετόχων δεν θα αποκτήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού
κεφαλαίου της Εταιρείας.
Μέτοχος
Νικολόπουλος Παντελής
Κοτζαμανίδης Αντώνιος
Μένεγος Σταύρος
Αβράτογλου Χαράλαμπος
Κανσουζίδης Ανδρέας-Απόστολος
Κανσουζίδης ΦραγκίσκοςΠαναγιώτης
Παπαχριστοπούλου Αικατερίνη
Προσφορά σε Περιορισμένο Κύκλο
Προσώπων
Επενδυτικό Κοινό (Λοιποί Μέτοχοι
<5%)**
Σύνολο
Λογιστική Αξία Ενεργητικού*

Πριν την Αύξηση
Αριθμός
%
Μετοχών
1.170.971
26,28%
480.098
10,77%
335.418
7,53%
330.898
7,43%
299.000
6,71%

Μετά την Αύξηση
Αριθμός
%
Μετοχών
1.170.971
23,4%
480.098
9,6%
335.418
6,7%
330.898
6,6%
299.000
6,0%

298.750

6,70%

298.750

6,0%

296.138

6,65%

296.138

5,9%

-

-

27.200

0,6%

1.244.727

27,93%**

1.761.527

35,2%**

4.456.000

100,00%
€2,29

5.000.000

100,0%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
* Για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου και μόνον βάσει του σημείου 9.1.β του Παραρτήματος 11 του Κανονισμού
2019/980, ως Λογιστική Αξία Ενεργητικού ορίζεται το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου την 30.06.2019. Ο
αριθμός των Μετοχών της Εταιρείας, την 30.06.2019, είναι 4.456.00 Μετοχές.
** Σημειώνεται ότι η διασπορά των Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.1.2.1.4 του
Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, ανέρχεται α) κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου σε 17,6%, και
β) μετά την Αύξηση σε 26,6% υπό υπό τις ως άνω παραδοχές.

Δ.2 «Γιατί Καταρτίζεται το Παρόν Ενημερωτικό Δελτίο;»
Το σύνολο των καθαρών εσόδων, το οποίο με βάση την ανώτατη τιμή που ορίσθηκε
από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και την Εκδότρια σε €7,50 για έκαστη των Νέων
Μετοχών ανέρχεται σε €3.843,6 χιλ. (αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών της
Έκδοσης ύψους €216 χιλ. περίπου) και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την
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εξαγορά πλειοψηφικών ποσοστών (δηλαδή 50%+1 των μετοχών και ισάριθμων
δικαιωμάτων ψήφου με την ολική ενσωμάτωση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας) σε έως πέντε εταιρείες, κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και δευτερευόντως στο
εξωτερικό. Η αναζήτηση εταιρειών στο εξωτερικό θα αρχίσει από 01.07.2021 και μόνο
αν δεν έχουν βρεθεί εταιρείες στην Ελλάδα. Οι εν λόγω εξαγορές αφορούν εταιρείες
παραγωγής λογισμικού και συναφών υπηρεσιών, μικρότερες συγκριτικά με τον Όμιλο
σε πωλήσεις και προσωπικό, που διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσία
και προϊόντα σε συμπληρωματικούς τομείς με εκείνους που ήδη δραστηριοποιείται ο
Όμιλος, ή διαθέτουν πελατολόγιο σε σε ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις που είτε δεν θα
χρησιμοποιούν κάποια από τα προϊόντα λογισμικού και υπηρεσιών που η Entersoft
παρέχει είτε θα έχουν παρωχημένες τεχνολογικά λύσεις λογισμικών ERP, CRM και
WMS και, έτσι, θα είναι υποψήφιοι για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου. Οι
βασικοί στόχοι των εν λόγω εξαγορών είναι αφενός η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του
Ομίλου με συμπληρωματικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες και αφετέρου η ενίσχυση του
πελατολογίου με ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις στις οποίες θα μπορούσαν να
υπάρξουν συνέργειες πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών της Entersoft (σταυροειδείς
πωλήσεις).
Οι παραπάνω αναφερόμενες επενδύσεις δεν έχουν ακόμη πλήρως προσδιορισθεί και,
ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να παρατεθούν λεπτομερώς στον Ενημερωτικό Δελτίο.
Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση εκτιμάται ότι θα έχει
ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους 2022. Εντούτοις, σε περίπτωση που, μέχρι την
31.12.2022, αποβούν άκαρπες οι προσπάθειες της Εταιρείας για τις εν λόγω εξαγορές,
η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια σε έρευνα για την ανάπτυξη
νέων προϊόντων και ειδικότερα σε νέα προϊόντα λογισμικού για τη Διαχείριση
Ανθρωπίνων Πόρων, για τη Διαχείριση Προσωπικού και για τη Διαχείριση Ωρομέτρησης
Προσωπικού. Τα αντληθέντα από την Αύξηση Δημόσια Προσφορά κεφάλαια θα
διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους ως άνω σκοπούς, σε καταθετικούς
τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε περίπτωση που τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια που
θα προκύψουν από την Αύξηση δεν επαρκούν για τις ως άνω εξαγορές, η επένδυση θα
χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενες γραμμές χρηματοδότησης, καθώς και από νέο
τραπεζικό δανεισμό.
Δεν υφίστανται συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που επηρεάζουν
σημαντικά τη Δημόσια Προσφορά, μεταξύ της Εκδότριας και των φυσικών και νομικών
προσώπων που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά ήτοι της EUROXX
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος
Έκδοσης, των Αναδόχων ήτοι της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και ΚΥΚΛΟΣ
Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., της δικηγορικής εταιρείας «Μαχάς και Συνεργάτες» και
της ελεγκτικής εταιρείας «Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί
Σύμβουλοι Α.Ε.», εκτός της αμοιβής που θα λάβουν από την Εταιρεία στο πλαίσιο της
εκτέλεσης των ως άνω καθηκόντων τους.
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2.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2.1 Γνωμοδοτήσεις Εμπειρογνωμόνων
2.1.1

Νομικός Έλεγχος

Για τους σκοπούς σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ)
2019/980 και τον Ν.3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύουν, κατόπιν εντολής του Συντονιστή
Κυρίου Αναδόχου και του Συμβούλου Έκδοσης, διενεργήθηκε νομικός έλεγχος
(εφεξής ο «Νομικός Έλεγχος») από τη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Μαχάς
& Συνεργάτες», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Νεοφύτου Δούκα 12, Αθήνα, 106
74, τηλ: 2107211100 (εφεξής o «Νομικός Ελεγκτής»). Αντικείμενο του Νομικού
Ελέγχου είναι η Εκδότρια και η ενοποιούμενη θυγατρική της εταιρεία Retail-Link Α.Ε.
(εφεξής η «Θυγατρική») για το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 έως και
21.02.2020.
Ο Νομικός Έλεγχος πραγματοποιήθηκε για τους σκοπούς της σύνταξης του
Ενημερωτικού Δελτίου στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με την από
11.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εκδότριας
και με βάση τον κατάλογο αιτουμένων εγγράφων που υποβλήθηκε στην Εκδότρια,
καθώς και αντίστοιχες συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητήθηκαν κατά τη
διάρκεια του Νομικού

Ελέγχου. Τα αιτηθέντα έγγραφα και στοιχεία που

παρασχέθηκαν θεωρήθηκαν επαρκή με βάση τη συνήθη πρακτική στο πλαίσιο
διενέργειας Νομικού Ελέγχου. Σημειώνεται ότι ο Νομικός Έλεγχος οριοθετήθηκε με
βάση συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και παραμέτρους, όπως
εξειδικεύονται στην οικεία εντολή του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και του
Συμβούλου Έκδοσης προς το Νομικό Ελεγκτή (η «Εντολή»). Ενδεικτικά, ο Νομικός
Έλεγχος διενεργήθηκε: (α) επί κάθε είδους σημαντικής σύμβασης που έχει
καταρτισθεί μεταξύ της Εταιρείας και της Θυγατρικής και τρίτων με αντικείμενο
εκάστη εξ αυτών από €10.000 και άνω, και (β) επί διοικητικών, δικαστικών ή
διαιτητικών εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που
εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Εταιρείας και της Θυγατρικής και έχει
περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών, η οποία
μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική
κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρείας ή/και του Ομίλου.
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Από το Νομικό Έλεγχο που διενεργήθηκε στην Εκδότρια και τη Θυγατρική με βάση
τα έγγραφα, πιστοποιητικά, επιστολές, δηλώσεις, βεβαιώσεις και λοιπά στοιχεία που
έθεσε στη διάθεση του Νομικού Ελεγκτή η Εκδότρια για την ίδια και τη Θυγατρική, ο
Νομικός Ελεγκτής συνέταξε την από 21.02.2020 Έκθεση Ευρημάτων Νομικού
Ελέγχου (εφεξής η «Έκθεση Ευρημάτων Νομικού Ελέγχου»).
Ο Νομικός Ελεγκτής παρέχει τη συναίνεσή του, έτσι ώστε το πλήρες κείμενο της
Έκθεσης Ευρημάτων Νομικού Ελέγχου να αποτελεί έγγραφο στη διάθεση του
επενδυτικού κοινού (βλέπε ενότητα 2.18 «Διαθέσιμα Έγγραφα).
Από το Νομικό Έλεγχο δεν προέκυψαν ευρήματα που θα καθιστούσαν τις
πληροφορίες του Ενημερωτικού Δελτίου ανακριβείς ή παραπλανητικές. Επιπλέον, ο
Νομικός Ελεγκτής στην Έκθεση Ευρημάτων Νομικού Ελέγχου βεβαίωσε, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:


Οι πληροφορίες που περιέχει το Ενημερωτικό Δελτίο εξασφαλίζουν την
πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό
Δελτίο που άπτονται του Νομικού Ελέγχου, όπως προβλέπονται στο
Ν.3401/2005, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 980/2019 της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, όπως ισχύουν.



Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις περί
εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένων των άρθρων 152 και 153 του
Ν.4548/2018, όσον αφορά στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και διαθέτει
επαρκή εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, με την έννοια ότι περιλαμβάνει το
ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στο Ν.3016/2002, και έχει συμμορφωθεί
προς τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 7 και 8 του Ν.3016/2002, όπως ισχύει, σε
συνδυασμό με τα άρθρα 3 έως και 6 της υπ΄ αρ. 5/204/2000 απόφασης του Δ.Σ.
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύει.



Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017
(Επιτροπή Ελέγχου) και έχει καταρτίσει και εγκρίνει κανονισμό λειτουργίας της
Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και του Ν.3873/2010 όσον αφορά τον κώδικα
εταιρικής διακυβέρνησης.



Δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει, από νομική άποψη,
την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών της
Εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
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Πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή των Μετοχών στο
Χ.Α., έτσι όπως αυτές αναφέρονται στο Ν.3371/2005 και τον Κανονισμό του Χ.Α.
όπως ισχύουν σήμερα.

Ο Νομικός Ελεγκτής δηλώνει ότι (α) συναινεί να περιληφθούν τα πορίσματα και
τυχόν παρατηρήσεις της Έκθεσης Ευρημάτων Νομικού Ελέγχου στο Ενημερωτικό
Δελτίο, και β) συναινεί το πλήρες κείμενο της από 21.02.2020 Έκθεσης Ευρημάτων
Νομικού Ελέγχου να τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού (βλέπε ενότητα 2.18
«Διαθέσιμα Έγγραφα» του Ενημερωτικού Δελτίου).
2.1.2 Ελεγκτικές Εργασίες της Ελεγκτικής Εταιρείας Mazars Ορκωτοί
Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Κατόπιν σχετικής εντολής του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου
Αναδόχου, διενεργήθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Μιχάλη Παπάζογλου
(ΑΜ ΣΟΕΛ 22921) της ελεγκτικής εταιρείας «Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.», Λ. Αμφιθέας 14, 7564 Π. Φάληρο, τηλ. 210
6993749, οι ακόλουθες ελεγκτικές εργασίες:
Α.

Συντάχθηκε

επιλεγμένων

Έκθεση

Ευρημάτων

χρηματοοικονομικών

προσυμφωνημένων

πληροφοριών

που

διαδικασιών

επί

περιλαμβάνονται

στο

Ενημερωτικό Δελτίο με βάση το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400
«Αναθέσεις

εκτέλεσης

Προσυμφωνημένων

Διαδικασιών

Συναφών

με

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Από τη διενέργεια των εν λόγω διαδικασιών
από την Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε., όπως
περιγράφονται στην από 24.02.2020 έκθεσή της, δεν προέκυψαν ευρήματα που θα
καθιστούσαν τις πληροφορίες του Ενημερωτικού Δελτίου, όπου σχετίζονται με τις εν
λόγω διαδικασίες και ενότητες, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
Β. Συντάχθηκε έκθεση αξιολόγησης επί του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της
Εκδότριας σε σχέση με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Νόμου 3016/2002, και
στο άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, καθώς και το άρθρο 4 της Απόφασης
5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που
διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 3000 (Έργα Διασφάλισης πέραν του
Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης). Με βάση την
εργασία της Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.,
όπως περιγράφεται στην από 24.02.2020 έκθεσή της, δεν περιήλθε στην αντίληψή
της, οτιδήποτε που να την κάνει να πιστεύει ότι η Εταιρεία δεν έχει συμμορφωθεί από
κάθε ουσιώδη άποψη με τις απαιτήσεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.3016/2002, του
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άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν.
Γ. Συντάχθηκε Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί της
Δήλωσης Επάρκειας Κεφαλαίου Κίνησης της Διοίκησης της «ΕΝΤΕRSOFT Α.Ε.»,
που περιλαμβάνεται αυτούσια στην ενότητα 3.1.1 «Δήλωση για την Επάρκεια
Κεφαλαίου Κίνησης». Από τη διενέργεια των εν λόγω διαδικασιών από τη Mazars
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε., όπως περιγράφονται
στην από 24.02.2020.2019 έκθεσή της, προκύπτει ότι η Διοίκηση εύλογα δηλώνει ότι
το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες επαρκεί για
να χρηματοδοτήσει τις τρέχουσες δραστηριότητές της.
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες των προαναφερθεισών εκθέσεων της ελεγκτικής
εταιρείας Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
αποτελούν έγγραφα στη διάθεση του κοινού (βλ. ενότητα 2.18 «Διαθέσιμα Έγγραφα»
του Ενημερωτικού Δελτίου), κατόπιν σχετικής συναίνεσης της εν λόγω ελεγκτικής
εταιρείας.
2.2

Ορκωτοί Ελεγκτές

Οι Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2016 έχουν
ελεγχθεί από τον ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Ανδρέα Α. Αλαμάνο (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 49351) της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. μέλος του δικτύου Crowe Global
(Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125) (Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα, τηλ.: 210 8691100). Οι Ετήσιες
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2017-2018, καθώς και
οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την
περίοδο 01.01-30.06.2019 έχουν ελεγχθεί και επισκοπηθεί, αντίστοιχα από τον
ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Χαράλαμπο Δ. Μπινιέρη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 53311)
της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. μέλος του δικτύου Crowe Global (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.
125) (Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα, τηλ.: 210 8691100).
Οι εκθέσεις ελέγχου και η έκθεση επισκόπησης της ΣΟΛ Α.Ε. μέλος του δικτύου
Crowe Global επί των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
για τις χρήσεις 2016-2018 και της ενδιάμεσης περιόδου 01.01-30.06.2019,
αντίστοιχα, των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος και θα πρέπει να
διαβάζονται συναρτήσει αυτών, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της Εκδότριας
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.entersoft.gr/investors/financial-information/
Ουδείς από τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την
άσκηση των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές
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χρηματοοικονομικές πληροφορίες (χρήσεις 2016-2018 και ενδιάμεση περίοδος
01.01-30.06.2019), καθώς και μέχρι την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
2.3

Παράγοντες Κινδύνου

Η επένδυση στις Μετοχές υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων. Προτού λάβουν
οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση σχετικά με τις Μετοχές, οι δυνητικοί επενδυτές θα
πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται
κατωτέρω μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων
αυτών. Οι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν
εκείνους (ες) που γνωρίζει η Εταιρεία κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού
Δελτίου και αφορούν ειδικά στον Όμιλο ή στην επιχειρηματική του δραστηριότητα
στον τομέα που δραστηριοποιείται ο Όμιλος και που η διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί
ότι σχετίζονται με την επένδυση στις Μετοχές της.
Η κατωτέρω σειρά παράθεσης των κινδύνων ανά κατηγορία είναι με βάση την
πιθανότητα επέλευσής τους και την εκτιμώμενη ένταση του αρνητικού αντικτύπου
που δύναται να έχει η επέλευσή τους.
Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου είναι ένα έτος από την ημερομηνία έγκρισής του
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες από τρίτα μέρη έχουν αναπαραχθεί πιστά και, εξ
όσων γνωρίζει η Εταιρία και είναι σε θέση να βεβαιώσει με βάση τις πληροφορίες
που έχουν δημοσιευθεί από αυτό το τρίτο μέρος, δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα
καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
2.3.1 Παράγοντες Κινδύνου που Σχετίζονται με την Εταιρεία και τον Τομέα
Δραστηριότητάς της
Σε περίπτωση που τα προϊόντα της Εταιρείας θεωρηθούν ως παρωχημένα
τεχνολογικά και, σε συνδυασμό με τον έντονο ανταγωνισμό, να μη γίνονται
δεκτά από τους πελάτες ή από επιχειρήσεις που είναι στο στόχο της
Εταιρείας,

ενδέχεται

να

επηρεαστούν

αρνητικά

τα

αποτελέσματα,

η

χρηματοοικονομική κατάσταση και οι προοπτικές του Ομίλου.
Οι αγορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες λογισμικού είναι έντονα ανταγωνιστικές
και υπόκεινται σε ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις και αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό,
υφίσταται ο κίνδυνος τα νέα προϊόντα της Εταιρείας να μην γίνουν επαρκώς
αποδεκτά ή/και να υιοθετηθούν από τους πελάτες της εξαιτίας διαφόρων λόγων που
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ότι είναι πιο ακριβά σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά
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προϊόντα ή δεν διαθέτουν κάποιο ισχυρό χαρακτηριστικό που να απηχεί στους
πελάτες. Οι ανταγωνιστές της Entersoft στο λογισμικό και υπηρεσίες για επιχειρήσεις
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τους βασικούς ανταγωνιστές που έχουν αρκετά από
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Entersoft και τους εξειδικευμένους (niche)
ανταγωνιστές που την ανταγωνίζονται σε ένα ή λίγα από τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της. Οι βασικοί ανταγωνιστές είναι, συνήθως, μεγάλες εταιρείες, κάποιες
εκ των οποίων πολυεθνικές (π.χ. SAP, SingularLogic, SoftOne). Οι εξειδικευμένοι
(niche) ανταγωνιστές είναι συνήθως εταιρείες με ιδιαίτερα ευέλικτες εμπορικές
πολιτικές και επικέντρωση σε κάποια τμήματα της αγοράς (π.χ. Q&R, Ίλυδα,
Logismos Μηχανολογιστική Α.Ε. και EpsilonNet).
Κατά συνέπεια, εάν ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να αναπτύξει νέα ή αρκετά
διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες, να ενισχύσει τις προσφορές των
προϊόντων του και τις υπηρεσίες υποστήριξης εγκαίρως ή να προσαρμόσει την τιμή
των προϊόντων και υπηρεσιών του για την κάλυψη της ζήτησης, ανταποκρινόμενος
στα νέα πρότυπα του κλάδου, οι πελάτες ενδέχεται να μην αγοράζουν τα προϊόντα
λογισμικού ή να μην ανανεώσουν την ετησίως επαναλαμβανόμενη υποστήριξη
λογισμικού ή των συμβάσεων εγγραφής στο υπολογιστικό σύννεφο. Οι ανανεώσεις
αυτών των συμβάσεων είναι σημαντικές για την ανάπτυξη του Ομίλου. Η Εταιρεία
αφιερώνει και πιστεύει ότι πρέπει να συνεχίσει να αφιερώνει πόρους στις
προσπάθειες καινοτομίας για να αναπτύξει προσφορές τεχνολογικών προϊόντων και
να διατηρήσει την ανταγωνιστική θέση της. Από την ίδρυσή της έως και την
30.06.2019, η Εταιρεία έχει επενδύσει το ποσό των €6.679,6 χιλ. περίπου στην
ανάπτυξη ιδιοπαραγόμενων νέων προϊόντων και σε σημαντικές επεκτάσεις των
υφισταμένων προϊόντων λογισμικού, εκ των οποίων ποσό €1.353,2 χιλ. περίπου
αποτελεί το αναπόσβεστο μέρος (βλέπε ενότητες 2.15.1.2 «Ενοποιημένη Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης Ομίλου» και 2.15.2.1 «Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος Ομίλου» του Ενημερωτικού Δελτίου) που αντιπροσωπεύει το
8,1% περίπου του ενεργητικού του Ομίλου την 30.06.2019. Επίσης, κατά την τριετία
2016-2018 και την περίοδο 01.01-30.06.2019, έχει επενδυθεί σε νέα προϊόντα
λογισμικού και υπηρεσίες το ποσό των €1.198 εκατ. (βλέπε ενότητα 2.5.3.1
«Επενδύσεις Χρήσεων 2016-2018 και Ενδιάμεσης Περιόδου 01.01-30.06.2019» του
Ενημερωτικού Δελτίου). Επίσης, οι ταχείες εισαγωγές προϊόντων λογισμικού και οι
σύντομοι κύκλοι ζωής των προϊόντων απαιτούν υψηλά επίπεδα δαπανών στην
έρευνα και ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος έχει πραγματοποιήσει έξοδα σε
έρευνα για τα προϊόντα λογισμικού και βελτιώσεις αυτών, τα οποία, κατά την τριετία
2016-2018, ανήλθαν στο ποσό των €6.026,7 χιλ. (βλέπε ενότητα 2.15.1.1
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«Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ομίλου» του Ενημερωτικού
Δελτίου) και για την περίοδο 01.01-30.06.2019 ανήλθαν στο ποσό των €1.119,7 χιλ.
(βλέπε

ενότητα

2.15.2.1

«Ενδιάμεση

Ενοποιημένη

Κατάσταση

Συνολικού

Εισοδήματος Ομίλου» του Ενημερωτικού Δελτίου).
Εντούτοις, εάν η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει επιτυχώς έναντι των
ανταγωνιστών της και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες λογισμικού δεν γίνουν δεκτά από
τους πελάτες ή από επιχειρήσεις που είναι στο στόχο της Εταιρείας ή εάν οι ως άνω
αναφερόμενες δαπάνες δεν αντισταθμίζονται από αντίστοιχες και έγκαιρες αυξήσεις
εσόδων, η επιχειρηματική δραστηριότητα, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης και η
οικονομική κατάσταση του Ομίλου θα επηρεαστούν σημαντικά αρνητικά.
Εάν η Εταιρεία δεν καταφέρει επιτυχώς να προσελκύσει νέους πελάτες, η
αύξηση των εσόδων της Εταιρείας μπορεί να επιβραδυνθεί ή τα έσοδά της να
μειωθούν με αποτέλεσμα τις αρνητικές επιπτώσεις στις λειτουργικές και
οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου.
Η επιτυχία της Εταιρείας βασίζεται και στην ικανότητά της να προσελκύει νέα έργα με
υφιστάμενους πελάτες και να προσελκύει νέους πελάτες.
Η ικανότητα προσέλκυσης νέων πελατών και προσέλκυσης νέων έργων από
υφιστάμενους πελάτες εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ικανότητα, η
σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, η υποστήριξη πελατών και η τιμή σε σύγκριση
με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Εάν οι πελάτες δεν συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα
προϊόντα της Εταιρείας και να αυξάνουν τη χρήση τους με την πάροδο του χρόνου
και αν οι νέοι πελάτες δεν επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα της, η αύξηση
των εσόδων της Εταιρείας μπορεί να επιβραδυνθεί ή τα έσοδά της να μειωθούν με
αποτέλεσμα τις αρνητικές επιπτώσεις στις λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις του
Ομίλου.
Ο Όμιλος για την αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
του και την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων βασίζεται στην ικανότητα
και εξειδίκευση των μελών της ανώτερης διοίκησης ή άλλων βασικών
υπαλλήλων του. Σε περίπτωση που η Εταιρεία ή ο Όμιλος απολέσει τις
υπηρεσίες των μελών της ανώτερης διοίκησης ή άλλων βασικών υπαλλήλων
του ή αν δεν είναι σε θέση να προσελκύσει ή να διατηρήσει ειδικευμένα
στελέχη, υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρξουν ουσιώδεις αρνητικές
συνέπειες στα αποτελέσματα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τις
προοπτικές του Ομίλου.
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Η διοίκηση και οι λειτουργίες του Ομίλου στηρίζονται σε ομάδα έμπειρων στελεχών
και εξειδικευμένου προσωπικού. Ο ανταγωνισμός για ειδικευμένους υπαλλήλους
στον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ιδιαίτερα στον τομέα του σχεδιασμού
και ανάπτυξης λογισμικού, καθώς και υλοποίησης έργων σε πελάτες (software
engineers και business applications consultants), είναι έντονος. Η ομάδα Διοίκησης
της Εταιρείας αποτελείται κυρίως από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Τεχνικό
Διευθυντή, το Διευθυντή Υποστήριξης Πελατών και τη Διευθύντρια Marketing και
Presales

και

ορισμένους

ακόμα

ανώτερους

υπαλλήλους

που

διαθέτουν

εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την τεχνολογία της Εταιρείας και τις καθιερωμένες
σχέσεις με τους βασικούς διανομείς και προμηθευτές της. Η διατάραξη, για
οποιονδήποτε λόγο, της σχέσης των στελεχών και των εξειδικευμένων εργαζομένων
με τον Όμιλο ή τυχόν απώλειά τους θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την ομαλή
εξέλιξη των εργασιών του, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα και μέχρι να
μπορέσει να τους αντικαταστήσει. Η απώλεια κάθε μέλους της διοικητικής ομάδας, ή
οποιουδήποτε εξειδικευμένου και έμπειρου εργαζομένου, έχει ως αποτέλεσμα την
απώλεια γνώσεων, εμπειρίας και τεχνογνωσίας, με συνέπεια την αύξηση του
κόστους πρόσληψης και κατάρτισης. Η επιτυχία του Ομίλου εξαρτάται, επίσης, σε
μεγάλο βαθμό από τη συνεχή ικανότητα να αναγνωρίζει, να εκπαιδεύει και να
διατηρεί ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό διαχείρισης, τεχνικό προσωπικό, στις
πωλήσεις και το μάρκετινγκ. Ο Όμιλος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προσλάβει
άμεσα εξειδικευμένο δυναμικό που θα αντικαταστήσει τους αποχωρήσαντες και η
ένταξη των πιθανών αντικαταστατών μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία του
Ομίλου και τη διατήρηση της εταιρικής του κουλτούρας. Επιπλέον, η προσέλκυση
βασικών στελεχών και εργαζομένων που διαθέτουν γνώση του τρόπου λειτουργίας
του από τον ανταγωνισμό, θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβάδισμά του.
Η μελλοντική επιτυχία του Ομίλου εξαρτάται, επίσης, εν μέρει από τη ικανότητά του
να προσελκύει και να διατηρεί στις τάξεις της υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, το
οποίο είναι σε μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Εάν ο Όμιλος δεν μπορέσει να
προσελκύσει και να διατηρήσει υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, ενδέχεται να
επηρεαστούν αρνητικά η δραστηριότητα και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Ο
ανταγωνισμός στον τομέα δραστηριότητας του Ομίλου είναι έντονος και συνεχής, και
ίσως να μην είναι σε θέση η Εταιρεία να προσελκύει, να ενσωματώνει ή να διατηρεί
υψηλής εξειδίκευσης τεχνικούς, πωλητές ή διευθυντικά στελέχη στο μέλλον.
Επιπλέον, στην προσπάθειά της να προσελκύσει και να διατηρήσει κρίσιμο
προσωπικό, η Εταιρεία μπορεί να επιβαρυνθεί με αυξημένο κόστος αποζημίωσης
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που δεν αντισταθμίζεται ούτε από τη βελτίωση της παραγωγικότητας ούτε από τις
υψηλότερες πωλήσεις / τιμές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες λογισμικού.
Σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί η Εταιρεία για να προστατεύσει
την πνευματική της ιδιοκτησία και τα εμπορικά της σήματα στα προϊόντα της βλέπε
ενότητα 2.5.1 «Εξάρτηση του Εκδότη από Άδειες Εκμετάλλευσης» του Ενημερωτικού
Δελτίου.
Κατά συνέπεια, εάν ο Όμιλος δεν μπορέσει να προσελκύσει και να διατηρήσει υψηλά
καταρτισμένο προσωπικό, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά η δραστηριότητα και
τα αποτελέσματα του Ομίλου.
Η απώλεια αδειών χρήσης λογισμικού τρίτων ή η έλλειψη υποστήριξης ή
βελτίωσης αυτού του λογισμικού θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη
λειτουργία της επιχείρησης και τις δραστηριότητες του Ομίλου.
Σήμερα, η Εταιρεία εξαρτάται από έναν περιορισμένο αριθμό προϊόντων λογισμικού
τρίτων κατασκευαστών οι οποίοι είναι και οι κυρίαρχοι της παγκόσμιας αγοράς
λογισμικού, δηλαδή πρωτίστως η Microsoft και δευτερευόντως οι εταιρείες Apple και
Google στα πεδία του Enterprise Mobility. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη
των προϊόντων της τις πλατφόρμες και των τριών αυτών εταιρειών. Ειδικότερα, οι
πλατφόρμες των εταιρειών Google και Apple επηρεάζουν μόνον τα προϊόντα
Entersoft Mobile Applications και Entersoft WMS που αναφέρονται αναλυτικά στην
ενότητα 2.5 «Επισκόπηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» υπό Ι. «ΠΡΟΪΟΝΤΑ»
και ΙΙΙ «ΔΙΑΔIΚΤYΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Ενημερωτικού Δελτίου. Η πλατφόρμα της
Microsoft επηρεάζει όλα τα προϊόντα της προαναφερθείσας ενότητας, ενώ λογισμικά
της Microsoft έχουν ενσωματωθεί και σε όλα τα προϊόντα λογισμικού. Με τη Microsoft
έχει υπογραφεί σύβαση για χρήση της πλατφόρμας και μεταπώληση των εργαλείων
της που εμπεριέχονται στα προϊόντα λογισμικού του Ομίλου. Η τελευταία ανανέωση
της σύμβασης αυτής υπογράφηκε στις 04.04.2017 και είναι αορίστου διάρκειας.
Αν τέτοιες πλατφόρμες λογισμικού καταργηθούν ή σταματήσουν να υποστηρίζονται
στο μέλλον από τις τρεις αυτές εταιρείες, ενδέχεται να παρατηρηθούν καθυστερήσεις
ή αυξημένο κόστος στη συνέχιση της παραγωγής των υφιστάμενων προϊόντων του
Ομίλου και πλήρης απαξίωσή τους. Τα προϊόντα του Ομίλου, συνήθως, βασίζονται
σε λογισμικά που έχουν άδεια από τρίτους, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού
που είναι ενσωματωμένο με εσωτερικά ανεπτυγμένο λογισμικό και τα οποία μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στα προϊόντα του Ομίλου για την εκτέλεση βασικών
λειτουργιών. Αυτές οι άδειες λογισμικού τρίτων κατασκευαστών μπορεί να μην
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συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες με εμπορικά εύλογους όρους και άρα να οδηγήσουν
σε αύξηση τα έξοδα, ή σε καθυστερήσεις μέχρις ότου το αντίστοιχο λογισμικό
αναπτυχθεί εσωτερικά ή αδειοδοτηθεί από άλλο τρίτο μέρος και ενσωματωθεί στο
λογισμικό του Ομίλου. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι ο Όμιλος θα επιτύχει
την παροχή άδειας λογισμικού τρίτων με εμπορικά αποδεκτούς όρους και εγκαίρως.
Αυτά τα αυξημένα κόστη, η απώλεια εσόδων ή καθυστερήσεις θα μπορούσαν να
επηρεάσουν δυσμενώς τη ρευστότητα, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα
και τις προοπτικές του Ομίλου.
Η Εταιρεία εξαρτάται από την ικανότητά της να προστατεύει την ιδιόκτητη
τεχνολογία της. Εάν τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία για την
προστασία

των

πνευματικών

δικαιωμάτων

της

δεν

είναι

επαρκή

ή

αποτελεσματικά, θα έχει ως αποτέλεσμα να επηρεασθούν αρνητικά η
επιχειρηματική δραστηριότητα, η οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα
των εργασιών και οι προοπτικές του Ομίλου.
Η αξία των προϊόντων της Εταιρείας εξαρτάται από την ικανότητά της να εντοπίζει, να
προστατεύει, να υπερασπίζεται και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να κρατά μυστική την
πνευματική της ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών διαδικασιών και
τεχνογνωσίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών και εμπορικών
σημάτων. Υφίσταται κίνδυνος οι ενέργειες της Εταιρείας για την προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας να μην είναι επαρκείς ή εκτελεστές και, επομένως, δεν
μπορούν να αποτρέψουν την υπεξαίρεση της πνευματικής ιδιοκτησίας και των
ιδιοκτησιακών πληροφοριών. Η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας της
Εταιρείας μπορεί να την οδηγήσει στην έναρξη δικαστικής διαμάχης, η οποία μπορεί
να είναι δαπανηρή, χρονοβόρα, δυνητικά δύσκολη και τελικά να αποδειχθεί δυσμενής
για την Εταιρεία. Η αδυναμία της Εταιρείας να προστατεύσει τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας της θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις
λειτουργίες και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Συγκεκριμένα:
•

Τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά, τα πνευματικά δικαιώματα και
άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας είναι σημαντικά και
πολύτιμα

περιουσιακά

στοιχεία.

Η

Εταιρεία

έχει

καταχωρήσει

σε

συμβολαιογράφο των κώδικα των προϊόντων Entersoft Business Suite και
Entersoft Expert και προτίθεται στο άμεσο μέλλον να καταχωρίσει τους
κώδικες όλων των προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών που αναφέρονται
στην ενότητα 2.5 «Επισκόπηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» υπό Ι.
«ΠΡΟΪΟΝΤΑ» και ΙΙΙ «ΔΙΑΔIΚΤYΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Ενημερωτικού
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Δελτίου. Τα εταιρικά και προϊοντικά σήματα που έχει καταθέσει και
κατοχυρώσει ο Όμιλος εμφανίζονται αναλυτικά στην ενότητα 2.5.1 «Εξάρτηση
του Εκδότη από Άδειες Εκμετάλλευσης» του Ενημερωτικού Δελτίου.
•

H Εταιρεία βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στο εμπορικό απόρρητο και σε
τεχνολογίες ασφάλειας πληροφορικών και κρυπτογράφησης, παρά στους
επίσημους νομικούς μηχανισμούς για την προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας της. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τεχνολογία
κρυπτογράφησής της θα είναι επαρκής για να περιορίσει την πρόσβαση στην
ευαίσθητη πνευματική ιδιοκτησία ή ότι οι εργαζόμενοι και άλλοι που είχαν τα
κλειδιά κρυπτογράφησης και έχουν πρόσβαση στην ευαίσθητη πνευματική
ιδιοκτησία κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους με την Εταιρεία, δεν
χρησιμοποιούν παράνομα τέτοιου είδους ευαίσθητη πνευματική ιδιοκτησία
κατά τη διάρκεια ή μετά την παύση ή τη λήξη της απασχόλησής τους. Η
εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών θα μπορούσε να διακυβευτεί από
εξωτερικά μέρη ή από υπαλλήλους ή άλλους που προσλαμβάνονται από την
Εταιρεία.

Παρόλα αυτά, διάφορα γεγονότα εκτός ελέγχου της Εταιρείας αποτελούν απειλή για
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και για τα προϊόντα και τις
τεχνολογίες της. Για παράδειγμα, η αποτελεσματική προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας μπορεί να μην είναι διαθέσιμη ή εφικτή σε κάθε χώρα στην οποία θα
μπορούσαν να διανεμηθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Εταιρείας. Εάν τα
μέτρα που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία για την προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων της δεν είναι επαρκή ή αποτελεσματικά, θα έχει ως αποτέλεσμα να
επηρεασθούν αρνητικά η επιχειρηματική δραστηριότητα, η οικονομική κατάσταση, τα
αποτελέσματα των εργασιών και οι προοπτικές του Ομίλου.
Υφίσταται κίνδυνος τρίτοι να ισχυρίζονται ότι το σύνολο των προϊόντων
λογισμικού της Εταιρείας χρησιμοποιούν πνευματική ιδιοκτησία τους χωρίς τη
συγκατάθεσή τους ή την άδειά τους. Στο βαθμό που οι εν λόγω ισχυρισμοί
περί παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας είναι επιτυχείς, ενδέχεται να έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην ενοποιημένη
οικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα των εργασιών ή στις ταμειακές ροές
του Ομίλου.
Υφίσταται κίνδυνος τρίτοι να ισχυρίζονται ότι τα προϊόντα της Εταιρείας
χρησιμοποιούν πνευματική ιδιοκτησία που προέρχεται από αυτούς ή από τα
προϊόντα τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή την άδειά τους. Η Εταιρεία μπορεί να
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αποτελέσει αντικείμενο ισχυρισμών, οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
διαμάχη ή διαφορά, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταβολή χρηματικών
ζημιών, να προκαλέσει καθυστερήσεις και να αυξήσει το κόστος, γεγονός που με τη
σειρά του θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις λειτουργίες, τη φήμη και
τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν έχει, επί του παρόντος, αντικείμενο διαφωνίας με τρίτους. Βασικό
τρίτο μέρος, τεχνολογίες του οποίου ενσωματώνονται στα προϊόντα του Ομίλου, είναι
η Microsoft με την οποία ο Όμιλος έχει μακροχρόνια σχέση θετικής συνεργασίας και
αποτελεί εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της (βλέπε και κίνδυνο «Η απώλεια αδειών
χρήσης λογισμικού τρίτων ή η έλλειψη υποστήριξης ή βελτίωσης αυτού του
λογισμικού θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργία της επιχείρησης και
τις δραστηριότητες του Ομίλου» του Ενημερωτικού Δελτίου).
Ενδέχεται στο μέλλον να εγερθούν αξιώσεις έναντι της Εταιρείας για παραβάσεις
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η αντίκρουση των οποίων είναι δαπανηρή και
τελικά η Εταιρεία να υποχρεωθεί σε δαπάνες αποκατάστασης ζημιών με συνέπεια να
περιορίσει την ικανότητά της να χρησιμοποιεί ορισμένες τεχνολογίες στο μέλλον. Οι
διαμάχες περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα από την επιτυχή έκβασή τους,
είναι συχνά χρονοβόρες, δαπανηρές για την επίλυση ή το διακανονισμό τους και
προκαλούν σημαντική εκτροπή της προσοχής της διοίκησης. Στο βαθμό που οι εν
λόγω διαμάχες περί παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας αποβούν εις βάρος της
Εταιρείας,

ενδέχεται

να

έχουν

αρνητικές

επιπτώσεις

στην

επιχειρηματική

δραστηριότητα, στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα των
εργασιών ή στις ταμειακές ροές του Ομίλου.
Η ικανότητα της Εταιρείας να καταβάλει μερίσματα θα εξαρτηθεί από την
ικανότητά της να παράγει κέρδη διαθέσιμα προς διανομή. Η Εταιρεία, στις
χρήσεις 2016-2018, διένειμε μέρισμα στους μετόχους της ποσού €0,13, €0,13
και €0,18 ανά μετοχή, αντίστοιχα. Επίσης, με την από 23.06.2016 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
μειώθηκε κατά €534.720,00 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια
μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά €0,12 εκάστης.
Όλα τα μερίσματα και οι λοιπές διανομές που καταβάλλονται από την Εταιρεία
πραγματοποιούνται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της και εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των κερδών και των αποθεματικών προς
διανομή (μετά την πλήρωση οποιωνδήποτε σχετικών όρων του ελληνικού εταιρικού
δικαίου), την επάρκεια μετρητών και την τήρηση εκ μέρους της Εταιρείας τυχόν
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υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε δανειακές συμβάσεις, οι οποίες δύνανται να
περιορίσουν την ικανότητά της να προβεί σε διάφορες πράξεις, μεταξύ των οποίων
και η διανομή κερδών. Η δημιουργία κερδών και άλλων αποθεματικών προς διανομή
εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων της επιτυχούς
διαχείρισης των επενδύσεων της Εταιρείας, της λειτουργικής απόδοσης των
δραστηριοτήτων της, του κόστους των τόκων, φόρων και κερδών από τις
δραστηριότητες της, του γενικότερου κανονιστικού πλαισίου, των αναγκών
ρευστότητας της Εταιρείας, καθώς από φορολογικούς και άλλους νομικούς
παράγοντες. Η Εταιρεία διένειμε μέρισμα στους μετόχους της στις χρήσεις 20162018 ποσού €0,13, €0,13 και €0,18 ανά μετοχή, αντίστοιχα. Επίσης, με την από
23.06.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας μειώθηκε κατά €534.720,00 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους,
δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά €0,12 εκάστης. Ως εκ τούτου,
η ικανότητα της Εταιρείας να καταβάλει μερίσματα θα εξαρτηθεί από την ικανότητά
της να παράγει κέρδη διαθέσιμα προς διανομή.
2.3.2

Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τις Μετοχές της Εταιρείας

2.3.2.1 Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τη Φύση των Κινητών Αξιών που
Προσφέρονται
Πωλήσεις μετοχών από τους βασικούς μετόχους ενδέχεται να επηρεάσουν τη
χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας. Επίσης, οποιαδήποτε
μελλοντική έκδοση νέων μετοχών, καθώς και η παρούσα έκδοση Νέων
Μετοχών στην οποία δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών
μετόχων, πιθανόν να απομειώσει τη συμμετοχή των μετόχων στην Εταιρεία
(dilution).
Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, κ.κ. Παντελής Νικολόπουλος, Αντώνιος
Κοτζαμανίδης,
Παναγιώτης

Σταύρος
Κανσουζίδης,

Μένεγος,

Χαράλαμπος

Ανδρέας-Απόστολος

Αβρατόγλου,
Κανσουζίδης

και

ΦραγκίσκοςΑικατερίνη

Παπαχριστοπούλου είναι, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, κάτοχοι
συνολικού ποσοστού, άμεσα και έμμεσα, 72,07% των Μετοχών της Εταιρείας (βλέπε
ενότητα 2.13 «Κύριοι Μέτοχοι» του Ενημερωτικού Δελτίου). Η πώληση σημαντικού
αριθμού Μετοχών της Εταιρείας στο μέλλον ή τυχόν μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού
κεφαλαίου, ή ακόμη και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τέτοιων ενεργειών, θα
μπορούσαν να προκαλέσουν τη μείωση της χρηματιστηριακής τιμής των Μετοχών. Η
μείωση αυτή θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δυνατότητα των λοιπών μετόχων να
πωλήσουν τις Μετοχές από καιρό εις καιρόν ή τουλάχιστον τη δυνατότητά τους να τις
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πωλήσουν σε τιμή που θεωρούν εύλογη. Επιπρόσθετα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η
Εταιρεία δεν μπορεί να διασφαλίσει τους μετόχους ότι θα υπάρξει επαρκής ζήτηση
στη χρηματιστηριακή αγορά, ώστε να μπορέσουν να πωλήσουν τις μετοχές τους τη
χρονική στιγμή που επιθυμούν ακόμα και σε μη εύλογη αξία. Στην περίπτωση που η
Εταιρεία επιλέξει να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου,
ενδέχεται να απομειωθεί η συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, προβλέπεται η παροχή
αναλογικών δικαιωμάτων προτίμησης αναφορικά με τις προσφορές μετοχών έναντι
μετρητών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας με ορισμένες εξαιρέσεις,
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου τα δικαιώματα αυτά καταργούνται με
απόφαση των μετόχων, όπως η παρούσα Αύξηση.
Επίσης, τυχόν μελλοντική έκδοση κοινών νέων Μετοχών από την Εταιρεία, θα
προκαλέσει περαιτέρω συρρίκνωση του ποσοστού συμμετοχής των υφιστάμενων
μετόχων σε περίπτωση που δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους
ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων.
Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει
σημαντικές διακυμάνσεις εξαιτίας των μεταβολών των οικονομικών μεγεθών
της, αλλαγών στη μετοχική σύνθεση, των προοπτικών της και άλλων
ενδογενών παραγόντων.
Η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας έχει παρουσιάσει διακυμάνσεις
στο παρελθόν, κατά τη διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., και
ενδέχεται να παρουσιάσει σημαντικές διακυμάνσεις μελλοντικά λόγω πολλών
ενδογενών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
μελλοντικές μεταβολές στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, επιπρόσθετες εκδόσεις ή
μελλοντικές πωλήσεις μετοχών ή λοιπών ανταλλάξιμων ή μετατρέψιμων σε κοινές
μετοχές κινητών αξιών, μεταβολή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια της
εκλογής νέων ή αποχώρησης υφιστάμενων, αντικατάσταση ή αλλαγή στελεχών
καθοριστικής σημασίας, σημαντικές αλλαγές στη μετοχική σύνθεση, μεταβολή της
προσδοκώμενης

απόδοσης

μερισμάτων,

απόκλιση

των

χρηματοοικονομικών

αποτελεσμάτων από τις προσδοκίες της αγοράς, γενικές οικονομικές συνθήκες, τα
υφιστάμενα επιτόκια αγοράς και λοιπά γεγονότα και παράγοντες εντός ή εκτός του
ελέγχου της Εταιρείας. Επιπλέον, οι χρηματιστηριακές αγορές, εκ φύσεως,
παρουσιάζουν μεταβλητότητα τιμών και όγκου πωλήσεων και το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με τις γενικές οικονομικές, πολιτικές και λοιπές συνθήκες, ενδέχεται να
έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της
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Εταιρείας. Οι ως άνω ενδογενείς παράγοντες δύναται να συμβάλουν σε μεγάλη
μεταβλητότητα τιμών και όγκου πωλήσεων και το γεγονός αυτό, ενδέχεται να έχει
ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας.
Κατά συνέπεια, οι μέτοχοι δεν δύναται να διασφαλιστούν, ρητά ή σιωπηρά, ότι θα
τους επιστραφεί το ποσό της επένδυσής τους στις μετοχές της Εταιρείας.
2.3.2.2 Κίνδυνοι που Σχετίζονται με τη Δημόσια Προσφορά
Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδα
χαμηλότερα της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν στο
πλαίσιο της Αύξησης.
Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της στο
Χ.Α. δεν θα διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα της τιμής διάθεσης των Νέων
Μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, οι
επενδυτές θα υποστούν ζημία εξ υποτιμήσεως. Επιπλέον, οι επενδυτές θα μπορούν
να πωλήσουν τις Νέες Μετοχές, που θα αποκτήσουν κατά την Αύξηση, μόνο κατόπιν
της καταχώρισης αυτών στους λογαριασμούς αξιών τους και την έναρξη
διαπραγμάτευσής τους στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
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2.4


Πληροφορίες Σχετικές με την Εκδότρια
Σύσταση – Εισαγωγή στο Χ.Α.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «EnterSoft»,
ιδρύθηκε την 05.08.2002 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
με αριθμό 52460/01ΝΤ/Β02/200 και καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό
122264001000. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός
τίτλος της Εταιρείας είναι «EnterSoft».
Ο

κωδικός

LEI

(Legal

Entity

Identifier)

της

Εταιρείας

είναι

213800WHPCHKLCOZXT96.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η διάρκειά της ορίζεται σε πενήντα (50)
έτη. Η Εταιρεία συστάθηκε στην Ελλάδα, η έδρα της βρίσκεται στο Δήμο Καλλιθέας
του Νομού Αττικής και τα γραφεία της επί της Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 176
74, αριθμός τηλεφώνου 211 1015000.
Στις 03.06.2008, ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. του
συνόλου των 4.456.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής
αξίας €0,30 εκάστη.


Ιστοσελίδα

Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας είναι www.entersoft.gr. Επισημαίνεται ότι οι
πληροφορίες στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν αποτελούν μέρος του
Ενημερωτικού Δελτίου, εκτός εάν οι εν λόγω πληροφορίες είναι ενσωματωμένες στο
Ενημερωτικό Δελτίο μέσω παραπομπής (βλέπε ενότητα 2.18 «Διαθέσιμα Εγγραφα»
του Ενημερωτικού Δελτίου).
Νομοθεσία
Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και η εν γένει λειτουργία
της από τις διατάξεις του Ν.4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες.
2.5

Επισκόπηση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Βασική δραστηριότητα του Ομίλου είναι η ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού για
επιχειρήσεις και η παροχή συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
υποστήριξης για την εύρυθμη λειτουργία του λογισμικού. Επιπλέον αυτών, παρέχει
και σύγχρονες διαδικτυακές υπηρεσίες με το μοντέλο ενοικίασης Software-As-AService. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της απευθύνονται σε όλο το φάσμα των
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μικρομεσαίων

και

μεγάλων

επιχειρήσεων,

καλύπτοντας

τις

επιχειρηματικές

δραστηριότητες της οικονομικής διεύθυνσης, διεύθυνσης προμηθειών και αγορών,
διεύθυνσης βιομηχανικής παραγωγής, εμπορικής διεύθυνσης, διεύθυνσης αποθηκών
και διανομών, διεύθυνσης Marketing και σε επίπεδο διοίκησης μίας επιχείρησης.
Είναι

ανεπτυγμένες

σε

σύγχρονο

τεχνολογικά

περιβάλλον

Microsoft.net®.

Σημειώνεται ότι το περιβάλλον Microsoft.net® αποτελεί το τεχνολογικό περιβάλλον
ανάπτυξης και λειτουργίας εφαρμογών λογισμικού της Microsoft Corporation.
Αποτελεί εξέλιξη των Windows και επιτρέπει ανάπτυξη εφαρμογών. Είναι, επίσης, το
περιβάλλον στο οποίο βασίζει η Microsoft την τεχνολογική στρατηγική της για τη
σύνδεση πληροφοριών, ανθρώπων, συστημάτων και εξοπλισμού δια μέσου του
software.
Ειδικότερα, η Εταιρεία και οι θυγατρικές εταιρείες ENTERSOFT BULGARIA,
ENTERSOFT

ROMANIA

SOFTWARE

και

ENTERSOFT

MIDDLE

EAST

δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και πώληση λογισμικών, καθώς και στην παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά προγράμματα. Η θυγατρική εταιρεία RetailLink διαμεσολαβεί μεταξύ των επιχειρήσεων και των προμηθευτών τους,
υποστηρίζοντας τις συναλλαγές τους μέσω πλατφόρμας της στο Internet. Οι
υπηρεσίες της Retail-Link απευθύνονται τόσο στους προμηθευτές όσο και στους
πελάτες

αυτών

σε

όλες

τις

Κάθετες

Αγορές.

Οι

πωλήσεις

του

Ομίλου

κατηγοριοποιούνται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς: α) έσοδα από πώληση
λογισμικών, καθώς και από παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά
προγράμματα, και β) έσοδα από παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
Αναλυτικότερα,

τα

προϊόντα

και

οι

υπηρεσίες

που

προσφέρει

ο

Όμιλος

περιγράφονται ακολούθως:
Ι. ΠΡΟΪΟΝΤΑ


Entersoft Business Suite®

Το Entersoft Business Suite® είναι ένα σύστημα λογισμικού με ενοποιημένα υποπροϊόντα λογισμικού ERP, CRM, Mobile Αpplications, Retail και e-Commerce για την
πλήρη κάλυψη αναγκών των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Καλύπτει τις
λειτουργίες όλων των τμημάτων μιας επιχείρησης μέσα από το ίδιο περιβάλλον,
παρέχοντας ενιαία λειτουργικότητα και οργάνωση μεταξύ των εξωστρεφών (π.χ.
προώθηση πωλήσεων (marketing), πωλήσεις, υποστήριξη πελατών μέσω του CRM)
και εσωστρεφών τμημάτων και λειτουργιών της επιχείρησης (π.χ. οικονομική
διεύθυνση, αποθήκες, παραγωγή μέσω του ERP). Επιπλέον, παρέχει πληροφόρηση
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στη διοίκηση/διαχείριση όλων των επιπέδων μίας επιχείρησης και εκμεταλλεύεται,
αναλύει και συνδυάζει πληροφορίες που αφορούν στην επιχείρηση συνολικά. Μέσω
του ενσωματωμένου συστήματος e-Commerce, παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα για
αυτοματοποιημένες συναλλαγές μέσω Internet με εμπορικούς εταίρους (π.χ.
συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) με δίκτυο αντιπροσώπων).
To Entersoft Business Suite® απευθύνεται στις σύγχρονες μεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις και ομίλους εταιρειών, που θέλουν να μετατρέψουν τη χρήση της
υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα.
Η ανάπτυξη του προϊόντος στο πλέον πρόσφατο τεχνολογικά περιβάλλον
Microsoft.net® αλλά και η διαρκής ενσωμάτωση λειτουργικότητας για Κάθετες
Αγορές αναδεικνύουν το Entersoft Business Suite® ως ένα σύγχρονο ERP-CRM και
e-Commerce σύστημα της ελληνικής αγοράς.
Τα βασικά υποσυστήματα του ανωτέρω προγράμματος είναι τα εξής:
 Οικονομική Διαχείριση που περιλαμβάνει Γενική Λογιστική, Διοικητική
Λογιστική, Ισολογισμό, Διαχείριση ΕΛΠ-ΔΛΠ,
 Προϋπολογισμός,
 Χρηματοοικονομική Διαχείριση και Διαχείριση Χρηματοροής,
 Διαχείριση Παγίων,
 Διαχείριση Συναλλασσόμενων – Πωλήσεων - Αγορών, Εμπορική Πολιτική,
Πιστωτική

Πολιτική,

Τόκοι

Υπερημερίας,

Πιστωτικά

εκπτώσεων,

Κοστολόγηση Εισαγωγών,
 Προχωρημένη Διαχείριση Λιανικής,
 Προχωρημένη Διαχείριση Προμηθειών,
 Οικονομική Διαχείριση Έργων,
 Διαχείριση Αποθεμάτων και Αποθηκών, Σύνθετα Είδη, Σχέσεις Ειδών,
Αριθμοί Σειράς Παρτίδες, Χρώμα - Μέγεθος - Σορτιμέντο,
 Διαχείριση

Βιομηχανικής

Παραγωγής,

Βιομηχανικής

Κοστολόγησης,

Προγραμματισμός Αναγκών Προϊόντων,
 Διαχείριση Σχέσεων Πελατείας, και
 Υποσύστημα Εταιρικής Πληροφόρησης (ΜΙS).


Entersoft Expert®

Τo Entersoft Expert® αποτελεί μία απλοποιημένη εκδοχή του Entersoft Business
Suite για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις των κλάδων του εμπορίου και παροχής
υπηρεσιών με προσωπικό μέχρι 25 άτομα περίπου και οργανωμένο λογιστήριο.
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Υποστηρίζει τη διοίκηση για τον έλεγχο και την ανάπτυξη μιας αναπτυσσόμενης
επιχείρησης. Δεν εμπεριέχει υποσυστήματα για βιομηχανικές εταιρείες ή για
μεγαλύτερες εταιρείες με πιο σύνθετες εταιρικές διαδικασίες (π.χ. Διαδικασίες
Προμηθειών,

Αναπλήρωσης

Αποθεμάτων,

Εταιρικών

Ροών-,

Διαφημιστικής

Εκστρατείας κλπ). Αντικαθιστά σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε
υπάρχον λογισμικό εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης και προσφέρει άμεση
πληροφόρηση, απλότητα και ευχρηστία, καθώς και ενοποίηση των δεδομένων
μεταξύ των τμημάτων μιας επιχείρησης.
Διαφοροποιείται σημαντικά από άλλα αντίστοιχα προϊόντα τόσο λόγω των έτοιμων
μοντέλων

οργάνωσης

που

εμπεριέχει

(λόγω

και

της

εμπειρίας

που

επαναχρησιμοποιεί από το Entersoft Business Suite) όσο και λόγω της τεχνολογίας,
που βασίζεται εξ ολοκλήρου στο νέο διαδικτυακό περιβάλλον Microsoft.net®.
Ο βασικός κορμός του Entersoft Expert® περιλαμβάνει όλη την αναγκαία
λειτουργικότητα που απαιτεί μια μικρομεσαία επιχείρηση για την καθημερινή
εμπορική δραστηριότητα. Ειδικότερα, περιλαμβάνει:
 Διαχείριση Φυσικών και Νομικών Προσώπων
 Διαχείριση Συναλλασσομένων (Πελάτες, Προμηθευτές, Χρεώστες, Πιστωτές)
 Διαχείριση Πωλητών (πωλητές, Προμήθειες, Αποτελέσματα Πωλητών)
 Χρηματοοικονομική

Διαχείριση

(Διαχείριση

Ταμείου,

Εισπράξεων,

Πληρωμών, Αξιόγραφων Τραπεζικών Λογαριασμών)
 Διαχείριση

Αποθεμάτων

Διακινήσεων,

Πολλαπλές

(Διαχείριση
Μονάδες

Ειδών,

Πολλαπλών

Μέτρησης,

Πολλαπλά

Αποθηκών,
Barcodes,

Εναλλακτικοί Προμηθευτές)
 Διαχείριση Υπηρεσιών
 Διαχείριση Δαπανών
 Στατιστική Διαχείριση (Δυναμική πληροφόρηση από το περιβάλλον Εργασίας,
Εργαλεία Επιχειρηματικής Γνώσης, Ανταλλαγή Πληροφοριών με MS Office2),
και
 Γενική διαχείριση πολλαπλών εταιρειών, οικονομικών χρήσεων και περιόδων.
 Τα υποσυστήματα που αποτελούν το Entersoft Expert® είναι τα εξής:
 Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης
 Υποσύστημα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

2

Λειτουργικό σύστημα της Microsoft.
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 Υποσύστημα Διαχείρισης Συναλλασσομένων
 Υποσύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων
 Υποσύστημα Διαχείρισης Έργων
 Υποσύστημα Εταιρικής Πληροφόρησης


Entersoft CRM

To Entersoft CRM είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM) που
καλύπτει όλες τις ενέργειες των Tμημάτων Πωλήσεων, Προώθησης Πωλήσεων
(Marketing) και Εξυπηρέτησης Πελατών, συλλειτουργεί πλήρως με το ERP της
Entersoft, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και λειτουργίας και
προσφέρει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο. Διανέμεται είτε
ως ενσωματωμένο υποσύστημα των Entersoft Business Suite και Entersoft Expert,
είτε ως αυτόνομο προϊόν σε πελάτες που έχουν επιλέξει άλλο ERP σύστημα.
Τo Entersoft CRM® αποτελεί ένα εργαλείο οργάνωσης, προγραμματισμού και
παρακολούθησης όλων των διεργασιών της επιχείρησης που αφορούν στη
διαχείριση των σχέσεων με πελάτες και συναλλασσόμενους, τη βελτιστοποίηση των
εσωτερικών διαδικασιών και την τόνωση της εξωστρέφειάς της. Προσφέρει στη
επιχείρηση τη δυνατότητα αξιοποίησης της γνώσης όλων των απαραίτητων
στοιχείων τη στιγμή της απόφασης.
Ανεπτυγμένο σε Microsoft® .NET3 λειτουργεί πλήρως και από το Microsoft® Outlook,
είναι απλό και εύχρηστο και εξασφαλίζει τη γρήγορη εξοικείωση των χρηστών.
Το σύστημα προσφέρει:
 Συνολική εικόνα της επιχείρησης συνδυάζοντας σε πραγματικό χρόνο όλες τις
εμπορικές, οικονομικές και λειτουργικές πληροφορίες για κάθε υπάρχοντα ή
μελλοντικό συναλλασσόμενο.
 Αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών με τη δημιουργία και
εφαρμογή τυποποιημένων ροών εργασίας και ορισμού κανόνων και
αυτοματισμών.
 Αξιοποίηση της πληροφορίας από οπουδήποτε, με τη δυνατότητα λειτουργίας
του συστήματος από απόσταση μέσα από το Microsoft® Outlook.

3

To .Net (dotnet) είναι τεχνολογικό προϊόν της Microsoft που αποτελεί μέρος των Windows
και το χρησιμοποιούν εφαρμογές λογισμικού άλλων κατασκευαστών για να «τρέχουν» σε
λειτουργικά περιβάλλοντα της Microsoft.
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 Αυτοματοποίηση των διαδικασιών λήψης και πρωτοκόλλησης εισερχόμενων
και εξερχόμενων κλήσεων και μηνυμάτων και άμεση πρόσβαση σε αυτά από
κάθε στέλεχος της επιχείρησης.
 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εταιρικών διαδικασιών μέσα από
πλήθος αναλυτικών και στατιστικών πληροφοριών.
Βασικά υποσυστήματα του Entersoft CRM® είναι:
 Σύστημα παρακολούθησης δραστηριότητας πωλήσεων.
 Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της δραστηριότητας του τμήματος
πωλήσεων της επιχείρησης. Προσφέρει αμεσότητα στη διαχείριση του
συνόλου των πληροφοριών για υπάρχοντες και υποψήφιους πελάτες ή
συνεργάτες, των ευκαιριών πώλησης, την πρόβλεψη των πωλήσεων και τη
μέτρηση των αποτελεσμάτων, την αποτελεσματικότητα και το κόστος των
διαδικασιών και τη συντόμευση του κύκλου πώλησης, τη συγκέντρωση
στοιχείων για στατιστική ανάλυση και την καλύτερη προετοιμασία για νέες
πωλήσεις. Επίσης, παρέχει διαφάνεια, έλεγχο των διαδικασιών πωλήσεων
και πλούσια πληροφόρηση για τη στήριξη των διοικητικών αποφάσεων.
 Σύστημα διαχείρισης ενεργειών προώθησης πωλήσεων (marketing).
 Σημαντικό εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης αποδοτικών προωθητικών
εκδηλώσεων

και

ερευνών

δυνατοτήτων

επαναληπτικής

ικανοποίησης
πώλησης

πελατών,
στους

αξιοποίησης

υπάρχοντες

των

πελάτες,

συμβάλλοντας στην αύξηση των πωλήσεων και τη βελτίωση της εταιρικής
εικόνας.
 Σύστημα παρακολούθησης, εξυπηρέτησης και φροντίδας πελατών.
 Ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και παρακολούθησης των εργασιών
εξυπηρέτησης,

που

αποσκοπεί

στην

παροχή

σταθερής

ποιότητας

υπηρεσιών, τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και του κόστους, καθώς και
τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών.
 Κάλυψη όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης, όπως
κλήσεις υποστήριξης – Help Desk, παροχή υπηρεσιών επισκευών – εντός
των γραφείων της Εταιρείας και στα γραφεία του πελάτη, παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών, διαχείριση παραπόνων, διαχείριση συμβάσεων
υποστήριξης και διαχείριση βάσης γνώσης.


Entersoft e-Commerce

Το Entersoft e-Commerce υποστηρίζει λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου τόσο σε
δίκτυα αντιπροσώπων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) όσο και για πωλήσεις λιανικής
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(B2C) μέσω Internet. Το βασικό ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα είναι ότι λειτουργεί
ενοποιημένα και αυτοματοποιημένα με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα ERPCRM μίας επιχείρησης και άρα και με τις λειτουργίες αποθήκης, τιμοκαταλόγων και
πιστωτικής πολιτικής. Διατίθεται είτε ως ανεξάρτητο προϊόν είτε ενσωματωμένο ως
υποσύστημα των Entersoft Business Suite® και Entersoft Expert®.
Το σύστημα αντλεί όλες τις πληροφορίες (είδη, πελάτες, κινήσεις, άρθρα βάσης
γνώσης κλπ) και τους επιχειρηματικούς κανόνες (εμπορική πολιτική, τιμοκατάλογοι,
εκπτώσεις, πολιτική credit control κλπ) αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο από τα
συστήματα ERP και CRM, εξασφαλίζοντας ενημερωμένη και σωστή εικόνα της
ιστοσελίδας της επιχείρησης, χωρίς κανένα επιπλέον λειτουργικό κόστος.
Διαθέτει ειδικά σχεδιασμένες λειτουργίες, όπως απεικόνιση ειδών με φωτογραφίες
και τεχνικά χαρακτηριστικά, αναζητήσεις βάσει πολλαπλών κριτηρίων, on-line
καταχώριση παραγγελιών με έλεγχο αποθεμάτων, καλάθι αγορών κλπ.


Entersoft Mobile Αpplications

Οι εφαρμογές Entersoft Mobile επεκτείνουν λειτουργικότητες σε επίπεδο πωλήσεων,
προώθησης πωλήσεων και Service σε συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα και
ταμπλέτες, επικοινωνώντας με διαρκή παροχή δικτύου ή με τοπική αποθήκευση
δεδομένων (online ή offline) με το Entersoft Mobile CRM. Μέρος αυτών των
εφαρμογών είναι και η εξαγορασθείσα δραστηριότητα Pocketbiz από την εταιρεία
«SiΕΒΕΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ».
Τεχνολογικά, τα προϊόντα Entersoft Mobile ακολουθούν όλες τις σύγχρονες διεθνείς
τάσεις, λειτουργούν σε κεντρικό τοπικό εξυπηρετητή δεδομένων (server) ή σε
απομακρυσμένους εξυπηρετητές στο υπολογιστικό σύννεφο, ενώ το μοντέλο
διάθεσής τους είναι όμοιο τόσο με το μοντέλο αγοράς άδειας χρήσης όσο και με το
μοντέλο ενοικίασης βάσει χρόνου (Software-As-A-Service).
Καλύπτουν 3 βασικούς τομείς που αφορούν σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων και
συγκεκριμένα:
1. Τον τομέα των πωλήσεων με όλες τις λειτουργικότητες σχεδιασμού και
παρακολούθησης
παραγγελιοληψίας,

επισκέψεων
εισπράξεων,

πωλητών,
ανάλυσης

προϋπολογισμού,

στατιστικών

δεδομένων,

σχεδιασμό και υλοποίηση εμπορικών πολιτικών.
2. Τον τομέα της προώθησης πωλήσεων (Marketing) με λειτουργικότητες για
διεξαγωγή ερευνών marketing, merchandising σε καταστήματα λιανικής,
47
ENTERSOFT A.E.

επιθεώρηση καταστημάτων, ανάλυση μεγάλων δεδομένων και σχεδιασμό
εκστρατειών προώθησης πωλήσεων κλπ
3. Τον

τομέα

υποστήριξης

στα

σημεία

του

πελάτη

για

τον

πλήρη

προγραμματισμό και παρακολούθηση ενεργειών ενός Tμήματος Επισκευών
(Service) ή Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Care), καθώς και το
συντονισμό εξωτερικών υπεργολάβων. Περιλαμβάνει προγραμματισμό και
ανάθεση εργασιών Service, παρακολούθηση εγγυήσεων και συμβάσεων
συντήρησης, διαχείριση βλαβών και ανταλλακτικών, δρομολόγηση τεχνικών,
τιμολόγηση υπηρεσιών και πλήθος άλλων λειτουργικοτήτων για κινούμενες
ομάδες τεχνικών.
Τέλος, στα προϊόντα της σειράς Entersoft Mobile Αpplications περιλαμβάνονται και
ειδικές λύσεις που αφορούν συγκεκριμένες Κάθετες Αγορές όπως λογισμικό για
τμήματα Επισκευής Εξοπλισμού (Service)4, λογισμικό xVan πωλήσεων που
αφορούν συνήθως τους κλάδους τροφίμων-ποτών και καταναλωτικών προϊόντων και
λογισμικό για τη διαχείριση ιατρικών επισκεπτών (MedRep)5 που αφορά κυρίως
φαρμακευτικές εταιρείες.


Entersoft Warehouse Management System (WMS)

To Entersoft WMS διαχειρίζεται τη φυσική παρακολούθηση αποθεμάτων και
μεγάλων αποθηκευτικών χώρων. Απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
των κλάδων του εμπορίου, διανομών, μεταποίησης και βιομηχανίας. Συμβάλλει στην
αυτοματοποίηση του τρόπου συλλογής και απόθεσης εμπορευμάτων, στις
παραλαβές αλλά και αποστολές τους, καθώς και σε προχωρημένες λειτουργικότητες
όπως ο προγραμματισμός διανομών και η βέλτιστη οργάνωση των αποθηκευτικών
χώρων.
Λειτουργεί σε τοπικό εξυπηρετητή δεδομένων (server) ή σε απομακρυσμένους
εξυπηρετητές δεδομένων στο υπολογιστικό σύννεφο, μειώνοντας το κόστος της
επιχείρησηςπου η ύπαρξη τοπικού server συνεπάγεται. Παρέχεται ως προϊόν με
άδεια χρήσης ή ως μέσο ενοικίασης (Software-As-A-Service). Το υποσύστημα
Entersoft WMS Mobile® είναι πλήρως συμβατό με οποιαδήποτε υπάρχουσα
4

Πολλές εταιρείες εμπορίας ιατρικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων, μηχανολογικού
εξοπλισμού κλπ διαθέτουν τμήματα για τις επισκευές εξοπλισμού ή την προληπτική
συντήρησή του. Αυτό το υποσύστημα του λογισμικού στόχο έχει να αυτοματοποιήσει και να
καταγράψει τις διαδικασίες τέτοιων τμημάτων όπως και τμημάτων Εξυπηρέτησης Πελατών
(Customer Care).
5
Eφαρμογή λογισμικού για τη διαχείριση Ιατρικών Επισκεπτών (Medical Representatives).
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υποδομή λογισμικού (hardware), προστατεύοντας υπάρχουσες επενδύσεις σε
εξοπλισμό. Λειτουργεί με την τελευταία τεχνολογία συστημάτων όπως Android &
Windows 106.
Λειτουργεί σε συνεργασία με τα προϊόντα ERP της Entersoft ή και άλλων
κατασκευαστών. Εμπορικά, διατίθεται αρχικά στην ελληνική αγορά τα τελευταία 2
χρόνια.
ΙΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Για την εγκατάσταση και αποτελεσματική λειτουργία των παραπάνω προϊόντων
στους πελάτες απαιτούνται υπηρεσίες υλοποίησης και διαρκούς υποστήριξης. Αυτές
παρέχονται στους τελικούς πελάτες είτε από την Entersoft είτε από το δίκτυο
συνεργατών της. Στην περίπτωση που παρέχονται απ’ ευθείας από την Entersoft
περιλαμβάνουν:


Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Entersoft παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης για όλα
τα προαναφερθέντα προϊόντα.
Κάθε έργο οργανώνεται και ελέγχεται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη. Τα
διάφορα προϊόντα στοχεύουν σε «ένα ισχυρό πληροφοριακό σύστημα για τον
πελάτη», διαφέρουν όμως σημαντικά μεταξύ τους ως προς την κατεύθυνση
υλοποίησης και τις εργασίες που περιέχουν.
Η Entersoft υλοποιεί τα έργα της μέσα από πακέτα «πρότυπων εργασιών», οι οποίες
σχεδιάστηκαν και αξιοποιούν τις δυνατότητες των συστημάτων και την εμπειρία των
συμβούλων. Οι βασικές ομάδες των «πρότυπων εργασιών» υλοποίησης είναι:
 Στοχευμένη Διοίκηση Έργου (Focused Project Management) που είναι
απαραίτητη για την έγκαιρη κατανομή των πόρων ενός έργου και την τήρηση
των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης αυτού.
 Ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων ενός πελάτη από το νέο λογισμικό
έτσι ώστε αυτές να ληφθούν υπόψιν στην παραμετροποίηση αυτού.
 Παραμετροποίηση του λογισμικού σύμφωνα με τις απαιτήσει του πελάτη.
 Υπηρεσίες Προσθετικής Ανάπτυξης που απαιτούνται όταν πρέπει να
προστεθεί ειδικό λογισμικό για να καλυφθούν κάποιες από τις απαιτήσεις των
πελατών.

6

Λειτουργικά συστήματα της Google και της Microsoft, αντίστοιχα.
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 Management Information System (MIS) για την αποτύπωση των στατιστικών
αναλύσεων των δεδομένων ενός πελάτη.
 Μετάπτωση Δεδομένων (Migration) από στο λογισμικό της Entersoft.
Η Entersoft προσφέρει στους πελάτες της και «Ειδικές Τεχνικές Εργασίες» όπως:
 Εγκατάσταση

Συστημάτων

Entersoft

σε

Servers

και

ηλεκτρονικών

υπολογιστών (PCs) χρηστών
 Εγκατάσταση On-Line/ Off-Line λειτουργίας σε υποκαταστήματα
 Αμφίπλευρη επικοινωνία με άλλα συστήματα με προηγμένα πρωτόκολλα
(xml)


Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Η αξιοποίηση της επένδυσης σε ένα ERP συνοψίζεται στην ικανότητα που θα
αποκτήσουν οι χρήστες να «οδηγούν» μόνοι τους το νέο τους σύστημα, με τρόπο
εύχρηστο και ευέλικτο.
Για το λόγο αυτό, η Entersoft σχεδίασε στοχευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια, που
διασφαλίζουν τη σωστή αφομοίωση και την αξιοποίηση της γνώσης. Ταυτόχρονα και
στο πλαίσιο ενός έργου, η Entersoft σχεδιάζει και υλοποιεί «Ειδικά Σεμινάρια
Εκπαίδευσης», βασισμένα στη σχεδιασμένη λύση και στο ανθρώπινο δυναμικό του
εκάστοτε πελάτη.


Τηλεφωνική και Απομακρυσμένη Υποστήριξη

Με την εκκίνηση λειτουργίας των συστημάτων Entersoft στις εγκαταστάσεις του
πελάτη, η Entersoft προσφέρει προηγμένα προγράμματα Υπηρεσιών Υποστήριξης.
Η υπηρεσία προσφέρεται σε προσυμφωνημένα εκπαιδευμένα στελέχη του Πελάτη,
τα οποία αναλαμβάνουν το συντονισμό της επικοινωνίας τους με την EnterSoft, οι
οποίοι επικοινωνούν στην Entersoft το σύνολο των ερωτήσεων και μεταφέρουν τις
απαντήσεις στους τελικούς χρήστες. Η τιμολογιακή του πολιτική βασίζεται σε πλήθος
ερωτημάτων βάσει βαθμού δυσκολίας.
Υπηρεσίες Υποστήριξης Λειτουργίας (Live Support Operation Services)
Αφορά

σε

υπηρεσίες

Υποστήριξης

Λειτουργίας

του

εκάστοτε

συστήματος.

Προσφέρονται με παρουσία συμβούλου στα γραφεία του πελάτη, με 3 ώρες ελάχιστη
χρέωση για Αττική/ Θεσσαλονίκη και 1 ημέρα για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Τα αιτήματα εξυπηρετούνται με άμεσο προγραμματισμό σε συνάρτηση με την
εκάστοτε διαθεσιμότητα των συμβούλων.
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ΙΙΙ ΔΙΑΔIΚΤYΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μετά την εξαγορά της θυγατρικής Retail-Link αλλά και τις επενδύσεις στην
μετατροπή των προϊόντων σε μοντέλο Cloud-Software-As-A-Service και την
ανάπτυξη του Entersoft Cloud Store, ο Όμιλος παρέχει και υπηρεσίες μέσω
διαδικτύου. Το εμπορικό μοντέλο διάθεσης βασίζεται είτε σε επαναλαμβανόμενες
συνδρομές ανάλογα με το χρονικό διάστημα (για παράδειγμα 3μηνο, 6μηνο, έτος),
είτε σε χρεώσεις ανάλογα με τη χρήση (για παράδειγμα ανάλογα με τον όγκο
δεδομένων που καταναλώνονται, ή τα παραστατικά ηλεκτρονικής τιμολόγησης που
διακινούνται, το πλήθος των εμπορικών εταίρων κλπ).
Οι βασικές διαδικτυακές υπηρεσίες είναι:


Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αρχειοθέτησης (Retail Link
Paperless e-Invoicing)

Η

δυνατότητα

για

άυλη

ηλεκτρονική

τιμολόγηση

(Paperless

e-Invoicing)

θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αρ. ΠΟΛ 1049/21-3-2006, κατ’ εφαρμογή στην Ελλάδα της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/115 , με στόχο να προσφέρει σε επιχειρήσεις κάθε
μεγέθους και κλάδου τη δυνατότητα να μειώσουν δραστικά το λειτουργικό τους
κόστος, απαλλάσσοντάς τις από την εκτύπωση, αρχειοθέτηση και αποστολή
χάρτινων τιμολογίων. H Retail-Link προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και λύσεις
για την ηλεκτρονική έκδοση, αποστολή, αρχειοθέτηση και καταχώρηση κάθε τύπου
παραστατικού.
Η λύση «R@L e–Invoicing Paperless» είναι η ηλεκτρονική και διαδικτυακή (online)
υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail–Link, στην οποία βρίσκονται
συνδεδεμένες πάνω από 200 μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις εκδότριες τιμολογίων
και περισσότερες από 20.000 επιχειρήσεις λήπτες τιμολογίων, εξασφαλίζει:
 Ηλεκτρονική έκδοση κάθε τύπου παραστατικού
 Σήμανση με ψηφιακή υπογραφή, ή φορολογικό μηχανισμό
 Ασφαλή, κρυπτογραφημένη και πλήρως αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική
αποστολή
 Παρακολούθηση της κατάστασης ανάγνωσης παραστατικών από τους
παραλήπτες
 Λειτουργίες Social-Δικτύωσης7 για διαρκή επέκταση στο πελατολόγιο

7

Αφορά τη δικτύωση και τη διασύνδεση επιχειρήσεων κατά το ίδιο μοντέλο με αυτό που
ακολουθείται στα κοινωνικά δίκτυα (social media) μεταξύ φυσικών προσώπων.
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 Υποστήριξη και αποστολή συνημμένων εγγράφων
 Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση στην τοπική εφαρμογή R@L BizDoc Explorer
 Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση στην premium έκδοση R@L BizDoc Enterprise
Edition, τοπικά (on premise) ή στο cloud
 P.O.D. Scanning8, για την αρχειοθέτηση των υπογεγραμμένων αντιγράφων
παραλαβής
 Ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση και του παλαιού αρχείου παραστατικών
 Δυνατότητα αρχειοθέτησης των εισερχόμενων ηλεκτρονικών παραστατικών
 Εύκολη επέκταση στις λύσεις αυτόματης καταχώρισης παραστατικών R@L
EDI
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4646/2019 τέθηκε σε ισχύ από το Υπουργείο
Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το μέτρο της ηλεκτρονικής
τήρησης βιβλίων. Με την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου, στοχεύεται η απλοποίηση
των διαδικασιών, η μείωση της γραφειοκρατίας και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής.
Στο πλαίσιο αυτό, η Retail-Link προχωρά σε αναβάθμιση της υπηρεσίας, ώστε να
μπορεί να καλύψει επιτυχώς αυτή την υποχρέωση των επιχειρήσεων βάσει του
Ν.4646/2019. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία, μέχρι την Ημερομηνία του
Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει εκδοθεί, θα καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η
έκταση εφαρμογής, οι τυχόν εξαιρέσεις, καθώς και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των
επιχειρήσεων.
Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και
εσωτερικών συστημάτων ERP που ήδη έχουν. Διατίθεται μέχρι στιγμής μόνο στην
ελληνική αγορά.


Υπηρεσίες Συνεργατικής Ανταλλαγής Δεδομένων και Παραστατικών
(Retail-Link EDI e-Invoicing)

Το EDI (Electronic Data Interchange)9 είναι μία ειδική μορφή ηλεκτρονικής
ανταλλαγής παραστατικών δομημένου περιεχομένου από ERP-σε-ERP χωρίς την
ανάγκη χειρωνακτικής καταχώρησης. Η υπηρεσία EDI της Retail-Link αναλαμβάνει
την

αυτόματη

συλλογή

τιμολογίων,

παραγγελιών

και

κάθε

αρχείου

που

8

Διαδικασία κατά την οποία αναγνωρίζονται με μεθόδους οπτικής ηλεκτρονικοποίησης (scan)
παραστατικά αποστολής εμπορευμάτων και η υπογραφή παραλαβής τους από τον τελικό
πελάτη.
9 Αφορά την ηλεκτρονική ανταλλαγή εμπορικών παραστατικών μεταξύ δύο επιχειρήσεων ή
οργανισμών.
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ανταλλάσσεται καθημερινά, από το εκάστοτε ERP σύστημα του εκδότη και την
αυτόματη καταχώρισή τους απευθείας στο ERP σύστημα του παραλήπτη, άμεσα και
χωρίς λάθη καταχώρησης. Η λύση έχει άμεση εφαρμογή σε κάθε αρχείο και μήνυμα
το οποίο έχει σταθερή «δομημένη» μορφή όπως παραγγελίες αγορών, αρχεία
αποθεμάτων, τιμοκαταλόγους, τιμολόγια και δελτία αποστολής, εισπράξεις κ.α. και
μειώνει δραστικά το διαχειριστικό κόστος ανταλλαγής, ελέγχου και καταχώρησης για
τους συναλλασσόμενους φορείς κάθε κλάδου.
Με τη λύση EDI οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις κάθε κλάδου εξασφαλίζουν:
 Αυτόματη συλλογή τιμολογίων, παραγγελιών και κάθε είδους μηνύματος από
το σύστημα του εκδότη
 Αυτόματους ελέγχους πληρότητας των συλλεγμένων αρχείων
 Αυτόματη καταχώρηση στο σύστημα του παραλήπτη – χωρίς λάθη
 Αυτόματους ελέγχους μεταξύ EDI-και ηλεκτρονικών παραστατικών
 Αυτόματες ενημερώσεις στα συνεργαζόμενα μέρη (εκδότης-παραλήπτης)
 Παραγωγή EDI μηνυμάτων από PDF10 αρχεία (PDF to EDI)
Η υπηρεσία αυτή, μέχρι την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, διατίθεται μόνον
σε πελάτες εντός Ελλάδος και εκτός από την ανταλλαγή παραστατικών
χρησιμοποιείται και σε δίκτυα διανομέων και αντιπροσώπων για τη συλλογή
δεδομένων πωλήσεων (SellOut) αλλά και την υλοποίηση επιχειρηματικών μοντέλων
τριγωνικών πωλήσεων κυρίως στις αγορές τροφίμων, ποτών και καταναλωτικών
προϊόντων.


Διαδικτυακές Υπηρεσίες Entersoft Cloud Store

Η εν λόγω πλατφόρμα, η οποία αποτελεί πρόσφατη επένδυση της Entersoft,
διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες σχετικά με αγορές εφαρμογών, στοιχεία
συνδρομητών, πληρωμών με πιστωτική κάρτα και ανανέωσης χρόνου λειτουργίας
εφαρμογών.
Εκτός από όλα τα προϊόντα της Entersoft που προαναφέρθηκαν και διατίθενται με το
μοντέλο

της

συνδρομητικής

ενοικίασης

(Software-As-A-Service),

σταδιακά

αναπτύσσονται και διατίθενται μέσω του Entersoft Cloud Store όλο και περισσότερες
μικρο-εφαρμογές (microapps) που όλες λειτουργούν με το συνδρομητικό μοντέλο.
Σήμερα, διατίθεται οι εξής μικροεφαρμογές με το αντίστοιχο μοντέλο:

10

Μορφή αρχείου κειμένων ή εικόνας παραστατικών. Αποτελεί τεχνικό πρότυπο της εταιρείας
Adobe.
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 Entersoft Analyzer. Με τον Entersoft Analyzer®, κάθε στέλεχος της
επιχείρησης μπορεί να έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση που προκύπτει από
οποιοδήποτε Entersoft σύστημα ή συνδυασμό συστημάτων εν λειτουργία online, οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε, μέσα από οποιαδήποτε έξυπνη
συσκευή (smartphone, tablet, smart TV), μέσα από έναν web browser 11. Ο
Entersoft Analyzer® περιέχει ένα εύχρηστο μενού ανά επιχειρηματικό ρόλο
(Διοίκηση,

Εμπορική

πελατών,

Διεύθυνση

Διεύθυνση,

Οικονομική

Προμηθειών-Logistics)

Διεύθυνση,
με

έξυπνα

Υποστήριξη
σχεδιασμένα

dashboards12, κύβους ανάλυσης δεδομένων (OLAPs), λίστες, αναφορές με
γεωγραφική ανάλυση, γραφήματα και συγκριτικές αναλύσεις, με απλούστατο
χειρισμό, αλλά με ουσιαστική και στοχευμένη ανά ρόλο πληροφόρηση.
 Entersoft Request for Approval. Διαδικτυακή υπηρεσία μέσω της οποίας
στελέχη μίας επιχείρησης μπορούν να υλοποιούν εγκριτικές ροές (δαπάνες,
Προμήθειες,

εκτός

γραφείου,

χρησιμοποιώντας φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser)

ή κινητές

credit

control

κλπ)

από

οπουδήποτε

συσκευές.
 Entersoft eCom Connector. Διαδικτυακή υπηρεσία που δίνει έτοιμες
διασυνδέσεις των προϊόντων της Entersoft με ηλεκτρονικά καταστήματα B2C
και B2B που αναπτύσσονται από τρίτες εταιρείες. Υλοποιεί έτοιμα σενάρια
παροχής ή υποδοχής δεδομένων για πελάτες, υπόλοιπα αποθήκης,
παραγγελίες, στάδιο εκτέλεσης παραγγελιών κλπ.
 Entersoft Power BI Connector. Διαδικτυακή υπηρεσία που συνδέει
αυτόματα τις βάσεις δεδομένων των προϊόντων της Entersoft με το εργαλείο
της Microsoft για ανάλυση δεδομένων, στατιστικές απεικονίσεις, προβλέψεις
κλπ. Υλοποιεί έτοιμα σενάρια για πελάτες, προμηθευτές, αγορές, πωλήσεις,
δαπάνες, εισπράξεις κλπ.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος, για να μειώσει τις δυνητικές επιπτώσεις από τον κίνδυνο οι
υπηρεσίες να προκαλέσουν απώλεια ή διαρροή δεδομένων των πελατών, λαμβάνει
τα εξής μέτρα:


Διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού και ευαισθητοποίηση σε θέματα
ασφάλειας και ιδιωτικότητας των δεδομένων.

11

Φυλλομετρητής διαδικτύου.

12 Oι οθόνες ενός λογισμικού που συνδυάζουν παραμέτρους, γραφήματα και αναλυτικά

δεδομένα για κάποια στατιστική ανάλυση.
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Εφαρμογή αυστηρών κανόνων για το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας
των Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (GDPR).



Προσαρμογή των προϊόντων της στον Κανονισμό GDPR και ειδική
αναφορά στα εγχειρίδια για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να
προβαίνουν οι πελάτες, ώστε να προστατεύσουν τα δεδομένα τους.



Συμβάσεις με ρήτρες εμπιστευτικότητας με τους εργαζόμενους της
Εταιρείας και των Θυγατρικών αυτής.



Συμβάσεις με πελάτες με σημαντικό περιορισμό στις ρήτρες που τυχόν
μπορούν να τεθούν.



Διαρκείς

τεχνικοί

έλεγχοι

σε

θέματα

ασφάλειας

δεδομένων

των

εφαρμογών και των υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος.
Ακολούθως, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα γεγονότα από την ίδρυση της
Εταιρείας έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου:
2002 – Ιδρύεται η Εταιρεία, επενδύοντας στο περιβάλλον Microsoft.net για την
παραγωγή ολοκληρωμένων εφαρμογών, που απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις.
2003 – Η Microsoft Corpοration απονέμει στον Τεχνικό Διευθυντή της Entersoft τη
διάκριση του «Microsoft Regional Director» που αφορά στη διάδοση της τεχνολογίας
της Microsoft στην ελληνική κοινότητα εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού. Παράλληλα,
η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας επιδοτεί την τεχνολογία enter.net,
αναγνωρίζοντας την καινοτομία του συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Το ίδιο έτος,
ολοκληρώνεται το προϊόν ενοποιημένων εφαρμογών «Entersoft Business Suite»,
εμφανίζοντας αποδοχή από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
2004 – Ξεκινά η εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας με το λανσάρισμα δύο
προϊόντων, τη σουίτα εφαρμογών το Entersoft Business Suite που γνωρίζει επιτυχία,
αποτελώντας εργαλείο μεγάλου αριθμού εταιρειών και το Entersoft Expert, το οποίο
απευθυνόταν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2005 – Επεκτείνεται το δίκτυο συνεργατών πανελλαδικά και αναπτύσσεται υπηρεσία
τηλεφωνικής υποστήριξης χρηστών. Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας με την
εταιρεία

ΗΙΤ,

αναπτύσσονται

εξειδικευμένα

προϊόντα,

απευθυνόμενα

σε

ξενοδοχειακές μονάδες.
2006 –Προστίθενται δύο νέα προϊόντα, το Entersoft CRM και το Entersoft eCommerce.
2008 – Εισαγωγή της Εταιρείας και έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στην
Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. Επίσης, προχωρά στην ίδρυση δύο θυγατρικών στη
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Ρουμανία και στη Βουλγαρία, την ENTERSOFT ROMANIA και την ENTERSOFT
BULGARIA, αντίστοιχα. Το αντικείμενο των θυγατρικών εταιρειών είναι συναφές με
της μητρικής και κύριος στόχος του εγχειρήματος είναι η ευκολότερη προώθηση των
προϊόντων λογισμικού στις αγορές της ανατολικής Ευρώπης.
2009 - Επεκτείνεται οριζόντια, απορροφώντας τη Nova Consulting A.E. και
εξαγοράζοντας τη Retail-Link, εισερχόμενη στην αγορά ηλεκτρονικής τιμολόγησης και
ηλεκτρονικής ανταλλαγής παραστατικών.
2010 – Ξεκινά η διάθεση δύο νέων προϊόντων της Εταιρείας, το Entersoft Retail και
το Entersoft Mobile. Τα mobile προϊόντα της Εταιρείας είναι τα πρώτα, χρονικά,
ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις (business software) στο @Apple Store ενώ
λαμβάνει και διάκριση ως «TOP Microsoft partners». Την ίδια χρονιά, η Microsft
Corporation απονέμει στην Εταιρεία το βραβείο «2010 Microsoft Country Partner of
the Year for Greece».
2012 – Προχωρά στην εξαγορά των εταιρειών Alpha Software Solutions και Cardisoft
Α.Ε. με δραστηριοποίηση στα πληροφοριακά συστήματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
και δημοσίων οργανισμών και Voice Portals.
2013 – Δημιουργείται το νέο προϊόν για Mobile Τιμολόγηση, το οποίο εντάσσεται στο
χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Εταιρείας.
2014 – Ιδρύεται η εταιρεία ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC στη Ζώνη
Ελευθέρου Εμπορίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο πλαίσιο της
επέκτασης σε νέες αγορές. Επίσης, αναπτύσσονται νέα προϊόντα από την Εταιρεία,
μέρος των οποίων χρηματοδοτήθηκαν από το ICT4GROWTH.
2016 – Ξεκινά η διάθεση ενός ακόμη προϊόντος, υπό την ονομασία Entersoft
Warehouse Management System, για τη διαχείριση της φυσικής παρακολούθησης
αποθεμάτων και μεγάλων αποθηκευτικών χώρων..
2017 – Πιστοποιείται το προϊόν «Enterprise Mobile CRM/SFA» από το διεθνή οίκο
αξιολόγησης επιχειρηματικών εφαρμογών Technology Evaluation Centre (TEC).
Ταυτόχρονα, ξεκινά η επένδυση για τη δημιουργία σε πλατφόρμα iOS του κάθετου
προϊόντος Mobile Pharma Suite. Τέλος, επενδύει στην αναβάθμιση του προϊόντος
Warehouse Management Systems (WMS) με προχωρημένες δυνατότητες που
απευθύνονται σε όλο το φάσμα εμπορικών, μεταποιητικών και βιομηχανικών
επιχειρήσεων.
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2018 – Προχωρά στην απόκτηση του Android Mobile προϊόντος Pocketbiz της
εταιρείας

«Sieben

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το πελατολόγιο αυτού για εφαρμογές πωλήσεων
και εξυπηρέτης πελατών. Πρόκειται για έναν εκ των βασικών ανταγωνιστών της
Εταιρείας. Το πελατολόγιο της Εταιρείας ενισχύεται με εταιρείες όπως Unilever,
Μπισκότα Παπαδοπούλου, Γιώτης, Philip Morris, British American Tobacco, Γιώτης,
Frigoglass. Οι τεχνολογίες Enterprise Mobility μαζί με το cloud και τα προϊόντα
Analytics αποτελούν βασικούς πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού των
επιχειρήσεων και ο Όμιλος αποκτά καλύτερη θέση για να ανταποκριθεί σε
μελλοντικές επενδύσεις των πελατών. Επενδύει σε Cloud computing και μετατρέπει
όλα τα προϊόντα του σε μοντέλο διάθεσης Software-As-A-Service. Το έργο εν μέρει
χρηματοδοτήθηκε από κοινοτικούς πόρους (ICT4GROWTH). Συνέχεια αυτής της
επένδυσης είναι η ανάπτυξη του Entersoft Cloud Store, του πρώτου στην Ελλάδα
ηλεκτρονικού καταστήματος για αγορά επιχειρησιακών εφαρμογών (business
application) κατά τα πρότυπα των διεθνών ηλεκτονικών καταστημάτων.
2019 - Επενδύει σε νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς, σύμφωνα με
το άρθρο 30 του Ν.4646/2019, τέθηκε σε ισχύ από το Υπουργείο Οικονομικών και
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το μέτρο της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων
των επιχειρήσεων. Επίσης, προχωρά σε νέες επενδύσεις για να παρέχει προϊόντα
και υπηρεσίες μηχανικής μάθησης (Machine Learning) αλλά και νέες διαδικτυακές
υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας Entersoft Cloud Store.
2.5.1

Εξάρτηση του Εκδότη από Άδειες Εκμετάλλευσης

Η Εταιρεία, για να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία και τα εμπορικά της
σήματα στα προϊόντα της, τα οποία αναλύονται κατωτέρω, έχει προβεί στις κάτωθι
ενέργειες:
1.

Οι βασικές σχεδιαστικές αρχές των προϊόντων της, καθώς και οι κώδικες

λογισμικού, επί των οποίων βασίζονται όλα τα προϊόντα, έχουν αναπτυχθεί από
στελέχη που είναι και μέτοχοι της Εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% ή/και
ανώτερα διοικητικά στελέχη υπό την έννοια της ενότητας 2.11 «Διοικητικά,
Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη» του
Ενημερωτικού Δελτίου.
2.

Έχει κατατμήσει τη διαδικασία παραγωγής λογισμικού σε ρόλους, έτσι ώστε

να μην υπάρχει η δυνατότητα ολοκληρωτικής γνώσης της δομής κάθε προϊόντος και
υπηρεσίας από ένα ή λίγα στελέχη (βασικοί μέτοχοι και ανώτατα διοικητικά στελέχη).
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3.

Έχει προστατεύσει το πνευματικό δικαίωμά της στον κώδικα των εφαρμογών

μέσω της διαδικασίας πρώτης κατάθεσης σε συμβολαιογράφο για να προστατευθεί
νομικά από τυχόν αδειοδοτημένες αντιγραφές.
4.

Οι συμβάσεις που υπογράφει με το προσωπικό αναφέρονται ξεκάθαρα σε

θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Εταιρεία για οτιδήποτε παραχθεί
κατά τη διάρκεια της εργασίας κάποιου στην Εταιρεία ή σε θυγατρικές εταιρείες.
5.

Οι συμβάσεις άδειας χρήσης των προϊόντων που υπογράφονται με τους

πελάτες απαγορεύουν την απο-κωδικοποίηση (reverse engineering) και την
αντιγραφή του κώδικα των εφαρμογών.
6.

Διατηρεί ισχυρό εσωτερικό σύστημα ασφάλειας και εφεδρικών αντιγράφων

του κώδικα των εφαρμογών που αφενός δυσκολεύει την αντιγραφή του και αφετέρου
εξασφαλίζει την ανάκτησή του σε περιπτώσεις απώλειας δεδομένων ή φυσικής
καταστροφής του εταιρικού server.
7.

Έχει καταχωρημένα ως εθνικά τα εμπορικά σήματα όλων των προϊόντων της

στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή (Διεύθυνση Σημάτων). Επίσης, έχει κατοχυρωμένο, ως
κοινοτικό σήμα, το βασικό εμπορικό σήμα της Εταιρείας στο Γραφείο Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Αναλυτικότερα, έχει καταθέσει και
κατοχυρώσει τα κάτωθι εταιρικά και προϊοντικά σήματα:
Ονομασία

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία
Λήξης

ENTERSOFT BUSINESS SUITE

D184882

27/4/2026

ENTERSOFT EXPERT

D184883

27/4/2026

ENTERSOFT WMS

N246868

20/12/2027

ENTERSOFT RETAIL
(μέρος του Entersoft Business Suite)

N246866

20/12/2027

ENTERSOFT xVan
(μέρος των Entersoft Mobile
applications)

N246869

20/12/2027

ENTERSOFT Mobile CRM/SFA

N246867

20/12/2027

Pocketbiz
(μέρος των Entersoft Mobile
applications)

1415852

10/12/2027

Γραφείο Καταχώρησης
Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Μέσω WIPO καταχώρηση
σε ΗΠΑ (UNITED STATES
PATENT AND
TRADEMARK OFFICE) και
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (στην
Αυστραλία το σήμα
βρίσκεται ακόμα υπό
εξέταση)
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Ονομασία

Αριθμός
Αίτησης

Ημερομηνία
Λήξης

Γραφείο Καταχώρησης

ENTERSOFT BUSINESS SUITE CRM

D191709

18/5/2027

Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

ENTERSOFT ERP

D191707

18/5/2027

ENTERSOFT CRM

D191710

18/5/2027

E-COMMERCE

D192793

13/7/2027

ENTERSOFT EXPERT CRM

D191708

18/5/2027

POCKETBIZ
(μέρος των Entersoft Mobile
applications)

D169569

5/9/2023

ENTERSOFT

005446729

25/10/2026

POCKETBIZ
(μέρος των Entersoft Mobile
applications)

017441148

27/11/2027

R L RETAIL @ LINK

D204023

22/6/2029

E-INVOICING

D212095

21/2/2021

Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Ευρωπαϊκό Γραφείο
Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Ευρωπαϊκό Γραφείο
Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
Διεύθυνση Σημάτων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Πέραν των παραπάνω, η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, κατά την Ημερομηνία
του Ενημερωτικού Δελτίου, η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ή οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου δεν
έχει εξάρτηση από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, από βιομηχανικές, εμπορικές ή
χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή από νέες μεθόδους μεταποίησης, η ύπαρξη των
οποίων θα επηρέαζε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή την κερδοφορία της.
2.5.2

Κατανομή Εσόδων ανά Λειτουργικό Τομέα και Γεωγραφική Κατανομή

Οι πωλήσεις του Ομίλου αφορούν στην πώληση λογισμικών και στην παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά προγράμματα, καθώς και στην παροχή
υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Ειδικότερα για τον Όμιλο:
•

H Εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και πώληση λογισμικών, καθώς

και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά προγράμματα.
•

Οι θυγατρικές εταιρείες ENTERSOFT BULGARIA, ENTERSOFT ROMANIA

SOFTWARE και ENTERSOFT MIDDLE EAST δραστηριοποιούνται στην πώληση
λογισμικών, καθώς και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά
προγράμματα.
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•

Η θυγατρική εταιρεία Retail-Link διαμεσολαβεί μεταξύ των επιχειρήσεων και

των προμηθευτών τους, υποστηρίζοντας τις συναλλαγές τους μέσω πλατφόρμας της
στο Internet. Οι υπηρεσίες της Retail-Link απευθύνονται τόσο στους προμηθευτές
όσο και στους πελάτες αυτών σε όλες τις Κάθετες Αγορές.
Οι δραστηριότητες αυτές της Retail-Link, από κοινού με την Εταιρεία, θεωρούνται ως
ένας επιχειρηματικός τομέας.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η ανάλυση των ενοποιημένων
πωλήσεων ανά επιχειρηματικό τομέα και γεωγραφική περιοχή κατά την τριετία 20162018 και την περίοδο 01.01-30.06.2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2018.
Πωλήσεις Ομίλου ανά Επιχειρηματικό Τομέα
Είδος Εσόδου
(ποσά σε χιλ €)

01.0131.12.2018

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

01.0130.06.2019

01.0130.06.2018

Πώληση λογισμικών, καθώς
και παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών σε λογισμικά
προγράμματα

12.236,8

10.404,0

9.396,3

7.152,9

5.863,2

Παροχής υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου

1.552,9

1.387,5

1.277,5

892,6

824,2

Σύνολο

13.789,7

11.791,6

10.673,9

8.045,5

6.687,4

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, καθώς και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι
οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα
συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.

Πωλήσεις Ομίλου ανά Γεωγραφική Αγορά
01.0131.12.2018

01.0131.12.2017

01.0131.12.2016

01.0130.06.2019

01.0130.06.2018

Ελλάδα

12.428,9

10.159,5

9.022,4

7.033,8

6.076,1

Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός
Ελλάδος)

1.074,7

1.086,8

996,9

738,7

491,7

286,1

545,3

654,5

273,0

119,5

13.789,7

11.791,6

10.673,9

8.045,5

6.687,4

(ποσά σε χιλ €)

Τρίτες Χώρες
Σύνολο

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, καθώς και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι
οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα
συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.

Ακολούθως, παρατίθενται αναλυτικότερα, για τη διετία 2017-2018 και την περίοδο
01.01-30.06.2019, οι πωλήσεις του Ομίλου σε επίπεδο σημαντικών χωρών ως προς
το ύψος των εσόδων.
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Πωλήσεις ανά Χώρα –Γεωγραφικό Τομέα
(ποσά σε χιλ €)
ENTERSOFT και Retail-Link σε Ελλάδα
Πωλήσεις Εταιρείας σε Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός
Ελλάδος)
Πωλήσεις ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL σε
Ρουμανία
Πωλήσεις ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL σε
Πολωνία
Πωλήσεις ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL σε
Ευρωπαϊκή Ένωση
Πωλήσεις ENTERSOFT BULGARIA EOOD σε Βουλγαρία
Πωλήσεις ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC σε
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
Πωλήσεις Εταιρείας σε Τρίτες Χώρες
Σύνολο

01.01–
31.12.2017

01.01–
31.12.2018

01.0130.06.2019

10.159,5

12.428,9

7.033,8

75,8

208,1

66,1

616,2

649,3

610,1

194,9

10,1

0,0

13,6

5,6

0,0

186,3

201,6

62,5

536,9

245,8

251,9

8,4

40,3

21,1

11.791,6

13.789,7

8.045,5

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου, που βρίσκονται εκτός
Ελλάδος, ανέρχονται σε ποσοστό 0,6% περίπου επί του συνόλου των μη
κυκλοφορούντων στοιχείων του Ομίλου. Η Εταιρεία δεν έχει μεμονωμένο εξωτερικό
πελάτη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των εσόδων της Εταιρείας, επομένως, η
παράγραφος 34 του ΔΠΧΑ 8 δεν έχει εφαρμογή.
Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι το 88% περίπου των συνολικών εσόδων
του Ομίλου τόσο στις χρήσεις 2016-2018 όσο και στο πρώτο εξάμηνο του 2019
προέρχεται από την πώληση λογισμικών και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών
σε λογισμικά προγράμματα, ενώ το υπόλοιπο 12% περίπου από την παροχή
υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Επίσης, κατά την ίδια εξεταζόμενη περίοδο, κατά μέσο
όρο το 87,8% των συνολικών εσόδων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, το 8,6% σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ελλάδος) και το 3,6% κατά μέσο όρο σε
Τρίτες Χώρες. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται, πέραν της ελληνικής αγοράς, στις αγορές
της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μέσω των
εκεί θυγατρικών της. Με κέντρο αυτές τις θυγατρικές, υλοποιεί και έργα σε άλλες
χώρες όπως ενδεικτικά σε Κύπρο, Σερβία, Αλβανία, Ισπανία, Πολωνία, Κατάρ,
Σλοβακία, Τσεχία, Πορτογαλία, Μολδαβία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σαουδική Αραβία,
Ουγγαρία, Ισραήλ και Ρωσία, με αποτέλεσμα το 2018 ο Όμιλος να έχει πελάτες σε 21
χώρες.
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2.5.3

Επιχειρηματική Στρατηγική και Στόχοι της Εταιρείας

Βασική επιχειρηματική στρατηγική της Entersoft, από την ίδρυσή της, είναι η
ανάπτυξη

και

προώθηση

ιδιοπαραγόμενων

και

τυποποιημένων

προϊόντων

λογισμικού (τα οποία δεν αναπτύσσονται προσαρμοσμένα («customised») για κάθε
πελάτη) που μπορούν να πωληθούν σε πολλούς πελάτες, καθώς και συναφών
υπηρεσιών με παραμετροποίηση αυτών. Επί των προϊόντων αυτών (ιδιοπαραγόμενα
και τυποποιημένα) μόνον η Εταιρεία έχει την πνευματική ιδιοκτησία. Η ανάπτυξη
προϊόντων και όχι απλά η μεταπώληση προϊόντων τρίτων της επιτρέπει τη
διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό

και,

συνήθως,

υψηλότερα ποσοστά

κερδοφορίας. Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή πλήρους γκάμας προϊόντων λογισμικού
και υπηρεσιών έχει ως στόχο οι πελάτες της να ξεκινήσουν ή να επαυξήσουν τον
ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Βασικός, επίσης, πυλώνας της στρατηγικής είναι η
δημιουργία διατηρήσιμων και επαναλαμβανόμενων εσόδων είτε μέσω ετήσιων
συμβολαίων νέων εκδόσεων είτε μέσω συνδρομών χρήσης του λογισμικού
(Software-As-A-Service).

Επιπρόσθετα,

για

να

επιτευχθούν

οι

στόχοι

της

επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας απαιτείται και η επένδυση σε νέα
προϊόντα και υπηρεσίες, είτε μέσω ιδίας ανάπτυξης είτε και μέσω στοχευμένων
εξαγορών.
Η εφαρμογή της ως άνω επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας έχει επιπλέον ως
στόχο τη συνεχή επέκταση του πελατολογίου για να επιταχυνθούν οι πωλήσεις
υφιστάμενων ή/και νέων προϊόντων και υπηρεσιών που θα παραχθούν τα επόμενα
χρόνια, ώστε να ενισχυθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης των εσόδων, οι οποίοι τα τελευταία
χρόνια ήταν διψήφιοι. Στην επίτευξη των στόχων και των προοπτικών της Εταιρείας
και του Ομίλου συνηγορούν, συνοπτικά, τα ακόλουθα:
Τεχνολογική Αναβάθμιση Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων
Στην αγορά των μεσαίων και μικρότερων επιχειρήσεων, σημαντικός αριθμός
εταιρειών εξακολουθεί να λειτουργεί με πεπαλαιωμένες λύσεις λογισμικού ή με
προϊόντα πολύ μικρότερων εταιρειών που δεν αντέχουν πλέον το ύψος των
αναγκαίων επενδύσεων εκσυγχρονισμού των προϊόντων τους. Οι λύσεις αυτές
υστερούν τεχνολογικά, αφού δεν υποστηρίζουν βάσεις δεδομένων, mobility, anaytics
και δεν αξιοποιούν το Internet. Έχοντας δημιουργηθεί πλέον η κρίσιμη μάζα των
εταιρειών που έχει ήδη επενδύσει σε σύγχρονα συστήματα ERP, CRM, Mobile,
WMS, αναμένεται ότι τα επόμενα χρόνια και οι υπόλοιπες εταιρείες θα
ακολουθήσουν την ίδια τάση αλλαγής των πληροφοριακών τους συστημάτων.
Επίσης, σημειώνεται, ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία αλλά και τις εκτιμήσεις του
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Συνδέσμου

Εταιρειών

Πληροφορικής

και

Επικοινωνιών

(ΣΕΠΕ)

(http://www.sepe.gr/gr/EITO/article/12815916/greek_it_market/?issue=22)13, η αγορά
λογισμικού στην Ελλάδα διευρύνθηκε 4,8% το 2018, ενώ για το 2019 θα επεκταθεί εκ
νέου κατά 2,9%, με την αξία αγοράς να διαμορφώνεται το 2018 σε €285 εκατ. και
περί τα €293 εκατ. κατά το 2019. Η πιο δυναμική υποκατηγορία της εγχώριας αγοράς
λογισμικού ήταν, το 2018 και θα παραμείνει το 2019 οι εφαρμογές (applications), με
αύξηση 7,5% το 2018 και 5,3% το 2019. Σε αυτήν εντάσσονται και βασικές
δραστηριότητες της Entersoft. Οι υπηρεσίες πληροφορικής στην Ελλάδα, σύμφωνα
με την ίδια έρευνα, ενισχύθηκαν κατά 3,5% το 2018 ενώ για το 2019 η άνοδος θα
είναι της τάξης του 3,3%. Σε απόλυτα νούμερα, αυτό μεταφράζεται σε αξία €1,004 δις
το 2018 και €1,037 δις το 2019.
Νέα Προϊόντα Enterprise Mobility και Warehouse Management Systems (WMS)
Η Εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη και παρουσίαση των νέων
προϊόντων και υπάρχουν ήδη αρκετοί νέοι πελάτες. Το ποσοστό των πελατών που
έχουν ήδη εγκαταστήσει τέτοιες σύγχρονες λύσεις είναι σχετικά μικρό και μειοψηφικό.
Η τεχνολογική ωρίμανση των επιχειρήσεων, η ανάγκη για τον ψηφιακό τους
μετασχηματισμό αλλά και τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν
τέτοιες επενδύσεις, αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση για τα νέα αυτά προϊόντα. Η
δημιουργία αυτών των προϊόντων δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να διεκδικήσει
έσοδα είτε από τους υπάρχοντες, είτε από νέους πελάτες αλλά και να απευθυνθεί με
εξειδικευμένα προϊόντα σε Κάθετες Αγορές που επενδύουν στο λογισμικό. Επιπλέον,
τα εν λόγω νέα προϊόντα της δίνουν τη δυνατότητα αφενός να απευθυνθεί στην
εγκατεστημένη βάση των ανταγωνιστών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αντίστοιχα προϊόντα
και αφετέρου να διαφοροποιηθεί σημαντικά από τον εγχώριο αλλά και διεθνή
ανταγωνισμό της.
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τις επιχειρήσεις και
της υποχρεωτικής

διαβίβασης ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Εσόδων δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων – στοιχείων, ανεξαρτήτως
της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων – βιβλίων, των
13

Oι πηγές των εν λόγω πληροφοριών και έχουν αναπαραχθεί πιστά και η Εταιρεία εξ όσων
γνωρίζει, είναι σε θέση να βεβαιώσει, με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί από
τρίτα μέρη, ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες
πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
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φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων
που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί από την 01.01.2020,
σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14 του 4308/2014 σε
συνδυασμό με το άρθρο 30 του Ν.4646/2019.
Νέα Προϊόντα και Υπηρεσίες στο Cloud, Analytics και Τεχνητή Νοημοσύνη
Με τις πρόσφατες επενδύσεις του, ο Όμιλος έχει τοποθετηθεί στις υποσχόμενες
αυτές τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού και τα επόμενα χρόνια θα
προσπαθήσει να διευρύνει το πελατολόγιο στο οποίο θα εγκατασταθούν.
Σημειώνεται ότι πολλές από αυτές τις τεχνολογίες προωθούνται σε πελάτες που ήδη
έχουν άλλα προϊόντα της Εταιρείας, καθιστώντας τη διαδικασία πιο ανταγωνιστική.
2.5.4

Επενδύσεις

2.5.4.1 Επενδύσεις Χρήσεων 2016-2018 και Ενδιάμεσης Περιόδου 01.0130.06.2019
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι επενδύσεις που πραγματοποίησε ο
Όμιλος στις χρήσεις 2016-2018 και στο α’ εξάμηνο του 2019.
Επενδύσεις
(ποσά σε χιλ. €)

2016

2017

2018

30.06.2019

Εγκαταστάσεις Κτιρίων σε Ακίνητα Τρίτων

3,2

18,7

99,7

1,8

Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

94,5

108,1

185,7

69,6

Σύνολο Ενσωμάτων Ακινητοποιήσεων (Α)

97,7

126,8

285,4

71,4

401,4

303,0

304,2

Α. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Β. Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Ανάπτυξη Λογισμικού
Λοιπά Λογισμικά

1.397,8

189,4
(1)

1,2

17,0

0,7

Σύνολο Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων (Β)

402,6

320,0

1.702,0

190,1

Σύνολο (Α+Β)

500,3

446,8

1.987,4

261,5

*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία από τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις
χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, καθώς και από τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα
στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018 και της χρήσης 2016 από τα
συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
(1)
Εμφανίζεται η αγορά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα δικαιώματά της, προσωπικά και
εμπράγματα, πνευματικής ιδιοκτησίας το Λογισμικό PocketBiz Mobile με αξία αγοράς €1.390 χιλ., ενώ δεν
περιλαμβάνεται η έκδοση του PocketBiz Cloud.

Οι επενδύσεις του Ομίλου, κατά την τριετία 2016-2018 και την περίοδο 01.0130.06.2019, ανήλθαν συνολικά στο ποσό των €3.196 χιλ., εκ των οποίων το 81,8%
αφορούσε επενδύσεις σε ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού και το 18,2%σε
ενσώματες

ακινητοποιήσεις.

Οι

ως

άνω

επενδύσεις

του

Ομίλου

έχουν
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χρηματοδοτηθεί από τα ίδια διαθέσιμα και από το βραχυπρόθεσμό δανεισμό για
κεφάλαιο κίνησης.
Επιπλέον των ανωτέρω, από 01.01.2019, ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16
«Μισθώσεις»,

καταχωρίζοντας

την

υποχρέωση,

καθώς

και

την

αξία

των

περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης από τις μισθώσεις, με αποτέλεσμα την
30.06.2019 να εμφανίζεται στο Κονδύλι Εγκαταστάσεις Κτιρίων με Δικαίωμα Χρήσης
το ποσό των €1.367,3 χιλ. και στο κονδύλι Μεταφορικά Μέσα με Δικαίωμα Χρήσης το
ποσό των €708,7 χιλ. Επίσης, την 31.12.2018, η υποχρέωση για λειτουργικές
μισθώσεις με δικαίωμα εξαγοράς για τα Μεταφορικά Μέσα ανήλθε σε €59,6 χιλ.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, από την 01.07.2019 έως και την Ημερομηνία
του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές επενδύσεις.
2.5.4.2 Τρέχουσες Επενδύσεις
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, από 01.07.2019 έως την
Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, οι σημαντικότερες επενδύσεις του Ομίλου
που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των
€590,0 χιλ. και αφορούν σε ανάπτυξη λογισμικού από την Εταιρεία ποσού €503,3
χιλ. και ανάπτυξη λογισμικού από τη θυγατρική εταιρεία Retail-Link ποσού €86,7 χιλ.
Οι εν λόγω επενδύσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους στην
Ελλάδα, χρηματοδοτήθηκαν από τα ίδια διαθέσιμα και από το βραχυπρόθεσμό
δανεισμό για κεφάλαιο κίνησης.
2.5.4.3 Σκοπούμενες Επενδύσεις
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και διατήρησης της
ανταγωνιστικότητάς της, η Εταιρεία πρόκειται να προχωρήσει σε επενδύσεις, για τις
οποίες τα διοικητικά της όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις για την
εξαγορά πλειοψηφικών ποσοστών (δηλαδή 50%+1 των μετοχών και ισάριθμων
δικαιωμάτων ψήφου και την ολική ενοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας) σε έως πέντε μικρότερου μεγέθους εταιρείες, κατά κύριο λόγο στην
Ελλάδα και δευτερευόντως στο εξωτερικό. Η αναζήτηση εταιρειών στο εξωτερικό θα
αρχίσει από 01.11.2021 και μόνο αν δεν έχουν βρεθεί εταιρείες στην Ελλάδα μέχρι
την 31.10.2021. Οι εν λόγω εξαγορές αφορούν εταιρείες παραγωγής λογισμικού και
συναφών υπηρεσιών, μικρότερες συγκριτικά με τον Όμιλο σε πωλήσεις και
προσωπικό, οι οποίες διαθέτουν:
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εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και προϊόντα σε συμπληρωματικούς
τομείς με εκείνους που ήδη δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ή



πελατολόγιο σε ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις, που είτε δεν θα
χρησιμοποιούν κάποια από τα προϊόντα λογισμικού και υπηρεσιών που η
Entersoft διαθέτει είτε θα έχουν παρωχημένες τεχνολογικά λύσεις λογισμικών
ERP, CRM και WMS και, έτσι, θα είναι υποψήφιες για άλλα προϊόντα και
υπηρεσίες του Ομίλου.

Αναλυτική περιγραφή των εν λόγω επενδύσεων παρατίθεται στην ενότητα 3.1.4
«Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του Ενημερωτικού Δελτίου.
2.6

Οργανωτική Δομή

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, η τελευταία δεν συμμετέχει σε επιχειρήσεις,
κοινοπραξίες ή σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε μορφής, πλην των όσων
παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα, στον οποίο παρουσιάζονται οι άμεσες και οι
έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας ως αυτές είχαν την 31.12.2016, την 31.12.2017,
την 31.12.2018 και την 30.06.2019.

Εταιρεία

ENTERSOFT
ENTERSOFT
BULGARIA
EOOD
ENTERSOFT
ROMANIA
SOFTWARE
SRL
RETAIL-LINK
A.E. (1)
ENTERSOFT
MIDDLE EAST
FZ LLC

Χώρα
Σύστασης

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

30.06.2019

%
Συμμετοχής

%
Συμμετοχής

%
Συμμετοχής

%
Συμμετοχής

Ελλάδα

Σχέση
Συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Μητρική

Βουλγαρία

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Άμεση

Ολική

Ρουμανία

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Άμεση

Ολική

Ελλάδα

97,64%

97,64%

97,64%

97,64%

Άμεση

Ολική

Ντουμπάι

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Άμεση

Ολική

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, καθώς και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι
οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα
συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
(1) Το υπόλοιπο ποσοστό 2,36% κατέχεται από φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν διατηρούν οποιαδήποτε σχέση με
τους μετόχους της Εταιρείας που κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 5% των Μετοχών της Εταιρείας.

Οι θυγατρικές εταιρείες ENTERSOFT BULGARIA EOOD, ENTERSOFT ROMANIA
SOFTWARE SRL και ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC δραστηριοποιούνται
στην ανάπτυξη και πώληση λογισμικών, καθώς και στην παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών

σε

λογισμικά

προγράμματα.

Η

θυγατρική

εταιρεία

Retail-Link

διαμεσολαβεί μεταξύ επιχειρήσεων και των προμηθευτών τους, υποστηρίζοντας τις
συναλλαγές τους μέσω πλατφόρμας της στο Internet. Οι υπηρεσίες της Retail-Link
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απευθύνονται τόσο στους προμηθευτές όσο και στους πελάτες αυτών σε όλες τις
Κάθετες Αγορές.
Τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε όλες τις ανωτέρω συμμετοχές
συμπίπτουν με το ποσοστό που κατέχει επί του σε κυκλοφορία μετοχικού κεφαλαίου
των εταιρειών.
Σημειώνεται ότι, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία δεν
ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις κάποιας άλλης οντότητας.
Δεν υφίστανται, κατά την 31.12.2017, 31.12.2018 και την 30.06.2019, άμεσες ή
έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας με λογιστική αξία που να αντιπροσωπεύει
τουλάχιστον 10% των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων ή του ενοποιημένου
ενεργητικού ή με αποτελέσματα που να συμβάλλουν κατά 10% τουλάχιστον στα
ενοποιημένα καθαρά κέρδη ή ζημίες του Ομίλου. Εξαίρεση αποτελούν:
1) Η κατά 97,64% θυγατρική Retail-Link, της οποίας τα αποτελέσματα
συμβάλλουν στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου για τις χρήσεις 2017
και 2018 και το α΄εξάμηνο του 2019 κατά 21,6%, 18,2% και 14% αντίστοιχα.
Η Retail-Link εξαγοράστηκε από την Εταιρεία την 08.10.2009. Η έδρα της
ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας του Νομού Αττικής και τα μισθωμένα γραφεία της
βρίσκονται επί της Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Τ.Κ. 176 74, αριθμός
τηλεφώνου 211 1015000. Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της εν λόγω
Θυγατρικής παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Retail-Link A.E.
(ποσά σε €)

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Διαφορά
Υπέρ το
Άρτιο

Πωλήσεις

Κέρδη μετά
από φόρους

31.12.2017

314.601

0

59.432

1.387.531

207.043

31.12.2018

314.601

2.182

59.432

1.552.914

218.036

30.06.2019

314.601

14.799

59.432

892.597

262.513

Πηγή: Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018 και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2019 της RETAIL-LINK A.E., οι οποίες έχουν ελεγχθεί
και επισκοπηθεί, αντίστοιχα, από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Η αξία των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στη θυγατρική Retail-Link έχει
εξοφληθεί πλήρως. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν
υπήρχαν υπόλοιπα δανεισμού μεταξύ της Εταιρείας και της Retail-Link.
Τέλος, κατέβαλε προς την Εταιρεία καθαρό μέρισμα για τη χρήση 2018, ήτοι
μετά την εκ του νόμου παρακράτηση φόρου 10%, το ποσό των €165.875.
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2) Η κατά 100% Θυγατρική ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL της
οποίας τα αποτελέσματα συμβάλλουν στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του
Ομίλου για τη χρήση 2017 και το α΄ εξάμηνο του 2019 κατά 11,8% και 17,0%,
αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη συμβολή για τη χρήση 2018 ήταν
5,8%.

Η

ENTERSOFT

ROMANIA

SOFTWARE

SRL

ιδρύθηκε

στις

28.07.2008 από την Εταιρεία στο πλαίσιο των επενδυτικών της σχεδίων για
επέκταση σε νέες αγορές. Έχει έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας και η αξία της
αρχικής επένδυσης της Εταιρείας SRL ανέρχεται σε ποσό €200.000.
Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της εν λόγω Θυγατρικής παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα:
Μετοχικό Κεφάλαιο

Πωλήσεις

Κέρδη μετά από
Φόρους

31.12.2017

152.400

824.784

110.584

31.12.2018

152.263

680,852

8.925

30.06.2019

74.972

608.040

264.542

(ποσά σε €)*

Πηγή: Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2017 και 2018 και Ενδιάμεσες Συνοπτικές
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2019 της ENTERSOFT ROMANIA
SOFTWARE SRL, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και επισκοπηθεί, αντίστοιχα, από Ορκωτούς Ελεγκτές
Λογιστές.
*Ισοτιμία RON- EURO 31.12.2017 =4,6848, 31.12.2018= 4,6635, 30.06.2019 =4,7351.

Η αξία των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία στην ENTERSOFT ROMANIA
SOFTWARE SRL έχει εξοφληθεί πλήρως. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού
Δελτίου, δεν υπήρχαν υπόλοιπα δανεισμού μεταξύ της Εταιρείας και της
ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL. Τέλος, στις 10.06.2019, ολοκληρώθηκε
η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής με επιστροφή μετρητών
προς την Εταιρεία ποσού €100 χιλ.
Για την πληροφόρηση της παρούσας ενότητας έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες
διαδικασίες από την Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι
Α.Ε., σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως
περιγράφονται στην από 24.02.2020 έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών.
2.7 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου
2.7.1

Πηγές Κεφαλαίων

Κύριες πηγές χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου αποτελούν οι
καθαρές ταμειακές ροές από τη λειτουργική του δραστηριότητα, τα ίδια κεφάλαια και
ο τραπεζικός δανεισμός.
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Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2018 ανέρχονταν σε €1.385,1 χιλ.
και την 30.06.2019 σε €1.117,3 και αφορούν βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου. Εξ αυτών, την 30.06.2019, ποσό ύψους
€1.088,8 χιλ. αφορά σε βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια και ποσό ύψους €28,5 χιλ.
αφορά αλληλόχρεους λογαριασμούς (βλέπε ενότητα 2.17.1 «Δανειακές Συμβάσεις»
του Ενημερωτικού Δελτίου). Το μέσο επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου, την
Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, ανέρχεται σε 4,72%.
Κατά συνέπεια, ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένος σε διακυμάνσεις των επιτοκίων που
επηρεάζουν το κόστος δανεισμού και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονταν σε €9.666,3 χιλ. την 31.12.2018 και
€10.266,4 χιλ. την 30.06.2019.
2.7.2

Ρευστότητα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία των ταμειακών ροών
του Ομίλου για τις χρήσεις 2016-2018, καθώς και για την ενδιάμεση περίοδο 01.0130.06.2019:
(ποσά σε χιλ. €)
Σύνολο εισροών/
(εκροών) από
λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

30.06.2019

30.06.2018

644,4

1.362,5

2.932,0

1.034,3

1.828,3

(474,0)

(449,0)

(1.998,8)

(387,3)

(1.681,3)

Σύνολο εισροών/(εκροών)
από χρηματοδοτικές
(349,5)
630,7
(819,1)
(225,2)
52,0
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή
αύξηση/
(179,1)
1.544,2
114,1
421,8
199,0
(μείωση) στα
ταμειακά
διαθέσιμαδιαθέσιμα
και
Ταμειακά
και
1.506,6
1.327,5
2.871,7
2.985,8
2.871,7
ισοδύναμα έναρξης χρήσης
ισοδύναμα
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και
1.327,5
2.871,7
2.985,8
3.407,6
3.070,7
(α)+(β)+(γ) λήξης χρήσης
ισοδύναμα
* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία από τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις
2016-2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και έχουν ελεγχθεί από την
ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», μέλος του δικτύου της Crowe Global, καθώς και τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ (ΔΛΠ 34) και έχουν επισκοπηθεί από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», μέλος του δικτύου της Crowe
Global. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018 και της χρήσης
2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.

Ο Όμιλος παρουσιάζει θετικές και αυξανόμενες ταμειακές ροές λειτουργικές
δραστηριότητες από κατά την περίοδο 2016-2018. Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2017,
οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €1.362,5 χιλ.
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 114% σε σχέση με το 2016, ενώ το 2018 ανήλθαν σε
€2.932,0 χιλ., σημειώνοντας αύξηση κατά 115% σε σχέση με το 2017. Η διαδοχική
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αυτή αύξηση οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην ενίσχυση των πωλήσεων και της
κερδοφορίας του Ομίλου, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω και από την ορθολογική
διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης αυτού.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο 01.0130.06.2019 διαμορφώθηκαν στο €1.034,3 χιλ. έναντι €1.828,3 χιλ. την αντίστοιχη
περσινή

περίοδο.

Η

μεταβολή

αποδίδεται

στη

σημαντική

μείωση

των

βραχυπρόθεσμων και των φορολογικών υποχρεώσεων κατά €933,4 χιλ. και €316,1
χιλ., αντίστοιχα.
Αναφορικά με τις ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ο Όμιλος εμφάνισε
εκροή ποσού €387,3 χιλ. για την περίοδο 01.01–30.06.2019 σε σχέση με εκροή
ποσού €1.681,3 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καθώς οι αγορές ενσώματων
και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων περιορίστηκαν σε €261,4 χιλ. για την
περίοδο 01.01–30.06.2019 έναντι €1.628,6 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Τέλος, οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες παρουσίασαν εκροές
ποσού €225,2 χιλ. για την εξεταζόμενη περίοδο. Η εκροή αποδίδεται στην
αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.
Συνολικά, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου για την 01.01–
30.06.2019 διαμορφώθηκαν στα €3.407,6 χιλ., ενισχυμένα κατά 11% περίπου σε
σχέση με την 01.01–30.06.2018.
Για την πληροφόρηση της ενότητας 2.7 «Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου»
έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες από την Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές
Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε., σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο
Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως περιγράφονται στην από 24.02.2020 έκθεση
προσυμφωνημένων διαδικασιών.
2.7.3

Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίστανται περιορισμοί στη χρήση
κεφαλαίων, οι οποίοι επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά, κατά κάποιο
τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις δραστηριότητες του Ομίλου.
2.8

Ρυθμιστικό Περιβάλλον

Η λειτουργία της Εκδότριας διέπεται από το Ν.4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών,
τον Κανονισμού του Χ.Α. όπως εκάστοτε ισχύει, τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. και
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν, και τους νόμους 3016/2002,
3371/2005,

3401/2005,

3556/2007,

4308/2014,

4336/2015,

4443/2016

και
70

ENTERSOFT A.E.

4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν, και εν γένει την εμπορική και χρηματιστηριακή
νομοθεσία.
Αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρείες του Εκδότη στο εξωτερικό, η λειτουργία τους
διέπεται από το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και την εμπορική νομοθεσία του οικείου
κράτους.
Πληροφορίες για τις Τάσεις

2.9

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφωθείσες τάσεις κατά το α΄ εξάμηνο του 2019 (βλέπε
σχετικά ενότητα 2.15.2 «Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Περιόδου 01.01 – 30.06.2019»),
η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι από την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου
και μέχρι το τέλος της χρήσης 2020:


Η τιμολογιακή πολιτική θα συνεχίσει να βασίζεται στη διαφοροποίηση των
προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου και όχι στη χαμηλότερη τιμή. Η
Εταιρεία και οι Θυγατρικές της δεν πραγματοποιούν, σε σχέση με τον
ανταγωνισμό, αυξήσεις τιμών στα υφιστάμενα προϊόντα αλλά διαμορφώνουν
υψηλότερη μέση τιμή ανά πελάτη. Αυτό πραγματοποιείται μέσω νέων
υποσυστημάτων, μέσω βελτιώσεων αυτών αλλά και συστημάτων λογισμικού
που αγοράζουν οι πελάτες για να καλύψουν νέες ανάγκες τους και
τιμολογούνται ως αναβαθμίσεις (upgrades) στα υπάρχοντα προϊόντα.



Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου θα παρουσιάσουν αυξητική τάση όπως
και το α’ εξάμηνο του 2019 σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2018, μέσω της
ενίσχυσης των υφισταμένων προϊόντων όσο και της ανάπτυξης νέων
προϊόντων και υπηρεσιών όπως Enterprise Mobility και Warehouse
Management Systems (WMS), Cloud, Analytics και Τεχνητή Νοημοσύνη όσο
και εξαιτίας της βελτίωσης του κλίματος και των θετικών προοπτικών της
αγοράς. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η προώθηση του προϊόντος
WMS σε πελάτες που ήδη έχουν το προϊόν ERP. Αυτό όχι μόνο διαμορφώνει
παραπάνω έσοδα από την πώληση του νέου προϊόντος αλλά και νέα ετησίως
ανανεούμενα έσοδα για τις νέες εκδόσεις τους (new versions) και την
υποστήριξη του πελάτη (support).



Οι βασικοί παράμετροι του κόστους ανάπτυξης προϊόντων (αμοιβή εργασίας,
ενοίκια, κατανομή γενικών εξόδων) δεν αναμένεται να έχουν σημαντικές
αυξητικές τάσεις. Η αναμενόμενη αύξηση των εσόδων των υφισταμένων
προϊόντων αλλά και η ενίσχυση στα ετησίως επαναλαμβανόμενα έσοδα, είτε
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από νέες εκδόσεις των ήδη υφιστάμενων προϊόντων είτε λόγω της αύξησης
του αριθμού των πελατών με την προσέλευση νέων είτε λόγω της βελτίωσης
των μέσων εσόδων ανά πελάτη εξαιτίας της ενισχυμένης ζήτησης για
περισσότερα προϊόντα της Εταιρείας, θα μειώσει σταδιακά το κόστος
πωλήσεων ανά προϊόν, αφού το σταθερό κόστος (αποσβέσεις) και πολλά
από τα γενικά έξοδα, θα αντιστοιχούν σε μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και,
κατά συνέπεια, θα ωφεληθεί το περιθώριο κέρδους.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, πέραν των προαναφερομένων, δεν υφίσταται
γνωστή τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί να
αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές του Ομίλου την τρέχουσα
χρήση. Επίσης, σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, δεν υπάρχει
σημαντική μεταβολή στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου από την 01.07.2019 έως
την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
2.10

Προβλέψεις ή Εκτιμήσεις Κερδών

Η Εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει προβλέψεις ή εκτιμήσεις κερδών για την
τρέχουσα χρήση ή για επόμενες χρήσεις.
2.11 Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά
Στελέχη
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο
116 του Ν.4548/2008, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το
ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά
την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες
μετόχους. Βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 77
του Ν.4548/2008, όργανο Διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα
της Εταιρείας, καθώς και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι τα μέλη του Διοικητικού
της Συμβουλίου, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών, καθώς
και η Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, την
11.10.2019, προσάρμοσε το Καταστατικό της με τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
2.11.1 Διοικητικό Συμβούλιο
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η διοίκηση της εταιρικής περιουσίας
ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 3 έως 15 μέλη και
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εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εκτός από την
περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή οποιοδήποτε άλλου λόγου απώλειας της
ιδιότητας μέλους, όπου σε αυτή την περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέγουν μέλη
σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε
δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να
αντικαταστήσει το εκλεγέν μέλος, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην
ημερησία διάταξη.
Ειδικότερα, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 11.10.2019 και
συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την 11.10.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου. Επίσης, η ως άνω Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του
άρθρου 4 του Ν.3016/2002, από την εκλογή τους και μέχρι σήμερα. Η σύνθεση του
εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα Μέλους

Νικολόπουλος Παντελής του Νικολάου

Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Κοτζαμανίδης Αντώνιος του Νικολάου

Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος του
Λάμπρου

Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Αβράτογλου Χαράλαμπος του Φιλίππου

Εκτελεστικό μέλος

Μένεγος Σταύρος του Κωνσταντίνου

Εκτελεστικό μέλος

Φωκάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Μη εκτελεστικό μέλος

Παπαχριστοπούλου Αικατερίνη του
Χρήστου

Εκτελεστικό μέλος

Λάμπρου Μαρίκα του Ευαγγέλου

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Πραματάρη Αικατερίνη του Χρύσανθου

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

H θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την
11.10.2024 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημέρα κατά την οποία θα συνέλθει η
Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της
διαχειριστικής περιόδου 01.01.2024 έως 31.12.2024 (έως 10.09.2025). Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα. Η
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επαγγελματική διεύθυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η έδρα της
Εταιρείας, Λεωφ. Συγγρού 362, 17674 Καλλιθέα, τηλ.: 211 1015000.
Ακολούθως, παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του
τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Παντελής Νικολόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. Εκ των ιδρυτών
της εταιρείας Computer Logic Α.Ε. και βασικός της μέτοχος, ο οποίος για πολλά
χρόνια διετέλεσε Τεχνικός Διευθυντής της και Γενικός Διευθυντής του Κλάδου
Μεγάλων Έργων και Ολοκληρωμένων Λύσεων.
Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.
Ένας εκ των ιδρυτών της εταιρείας Computer Logic North που αντιπροσώπευε και
υποστήριζε τα προϊόντα της Computer Logic στη Βόρειο Ελλάδα. Διετέλεσε για
περισσότερα από 17 χρόνια Γενικός Διευθυντής του υποκαταστήματος Βορείου
Ελλάδος της εταιρείας Computer Logic και μετέπειτα της LogicDIS. Σήμερα, είναι
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Entersoft.
Αντώνης

Κοτζαμανίδης,

Διευθύνων

Σύμβουλος

και

εκτελεστικό

μέλος

Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι κάτοχος διδακτορικού στην Πληροφορική από το
Imperial College of Science, Technology & Medicine. Εργάστηκε για δέκα χρόνια ως
Software Developer, Διευθυντής Παροχής Υπηρεσιών Μεγάλων Έργων και
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία Computer Logic και LogicDIS. Το
2002, μαζί με άλλα στελέχη ίδρυσαν, την Entersoft, στην οποία ανέλαβε Διευθύνων
Σύμβουλος. Μέχρι σήμερα, από αυτή τη θέση συμμετέχει στη διαρκή ανάπτυξη της
εταιρείας από μία νεοφυή σε έναν όμιλο εταιρειών λογισμικού για επιχειρήσεις με
παρουσία στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή με
περισσότερα από 250 στελέχη και πελάτες σε 19 χώρες. Το 2008, δρομολόγησε την
εισαγωγή της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. Από το 2009 μέχρι
σήμερα, υλοποίησε την ίδρυση 3 θυγατρικών σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα ενώ ταυτόχρονα ολοκλήρωσε πέντε εξαγορές μικρότερων
εταιρειών (Novacon, Retail-Link, Cardisoft and Alpha Software Solutions). Έχει
διατελέσει μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του ΣΕΠΕ και του ΣΕΚΕΕ και του
Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.
Σταύρος Μένεγος, εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι Μηχανικός
Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Πολυτεχνείο της Πάτρας και κατέχει Masters
of Science από το Imperial College of Science, Technology and Medicine του
Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Για οκτώ χρόνια ήταν υπεύθυνος σχεδίασης και
74
ENTERSOFT A.E.

ανάπτυξης του περιβάλλοντος εφαρμογών Ωmega της Computer Logic. Το 2000,
ανέλαβε τη Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και τις στρατηγικές
τεχνολογικές επιλογές της εταιρείας LogicDIS. Από το 2002 έως σήμερα, κατέχει τη
θέση του Διευθυντή Έρευνας και Ανάπτυξης της EnterSoft, έχοντας πλήρη ευθύνη
για τις τεχνολογικές πλατφόρμες και διαδικασίες της Εταιρείας και την ανάπτυξη
όλων των προϊόντων της.
Χαράλαμπος Αβρατόγλου, εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι
Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επί
δεκαπέντε χρόνια σχεδιάζει, αναπτύσσει και επιβλέπει την παραγωγή πλήθους
γνωστών εμπορικών εφαρμογών όπως Professional, Defacto, LogicDIS Prime ERP,
LogicDIS Business ERP, LogicDIS HRM κ.α. Ηγήθηκε της σχεδίασης του
περιβάλλοντος ανάπτυξης Ωmega της Computer Logic. Το 2000, ανέλαβε Τεχνικός
Διευθυντής

στη

LogicDIS.

Σήμερα,

είναι

Διευθυντής

Ανάπτυξης

Νέων

Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων στην EnterSoft, έχοντας την ευθύνη για τα CRM
και E-Commerce προϊόντα της Εταιρείας.
Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου, εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
Είναι Φυσικός. Επί δεκαπέντε χρόνια εργάστηκε στην εταιρεία Computer Logic και
στην LogicDIS στην ανάλυση και σχεδίαση πλήθους εφαρμογών για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (Ορίζοντες, Defacto, Personnel), ενώ το 1996 τίθεται επικεφαλής των
ομάδων ανάπτυξης στην πλατφόρμα Ωmega (LogicDIS Prime/Business ERP,
ERP/Securities κλπ). Το 2002, μαζί με άλλα στελέχη ιδρύουν την EnterSoft, όπου
αναλαμβάνει Διευθύντρια Ανάπτυξης Εφαρμογών. Από το 2018 και μέχρι σήμερα,
κατέχει τη θέση της Διευθύντριας Marketing του Ομίλου.
Κωνσταντίνος Φωκάς, μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. Διαθέτει
30 χρόνια εμπειρίας στη παροχή υπηρεσιών και λύσεων σε πληροφοριακά
συστήματα. Από το 1997 έως το 2002, είχε αναλάβει θέσεις Project Manager και
Διευθυντή Υπηρεσιών στις εταιρείες Computer Logic και LogicDIS, μετά τη σχετική
συγχώνευσή τους. Το 2002, συνίδρυσε την NOVA CONSULTING A.E., εταιρεία
παροχής υπηρεσιών σε συστήματα ERP και εφαρμογές Mobile, στην οποία κατείχε
τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Το 2009, μετά την εξαγορά της NOVA
CONSULTING A.E., από την Entersoft, ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Υπηρεσιών &
Υποστήριξης της Entersoft. Εδώ και τέσσερα χρόνια είναι ανεξάρτητος σύμβουλος
και, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, έχει αναλάβει και την οργάνωση και
καθοδήγηση της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας σε συστήματα ERP στη
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Νότιο Ελλάδα, καθώς και την οργάνωση των τμημάτων υπηρεσιών προς τελικούς
πελάτες.
Μαρίκα Λάμπρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.
Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος
ΜΒΑ (Βusiness Administration and Management) του Πανεπιστημίου La Verne.
Κατέχει τη θέση του Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. της ΕΑΣΕ (Ένωση Ανωτάτων Στελεχών
Ελλάδας). Είναι αναγνωρισμένο στέλεχος της αγοράς τεχνολογίας κατά τις τελευταίες
3 δεκαετίες, έχοντας διατελέσει σε θέσεις ευθύνης σε εταιρείες όπως οι Intersys,
Microsoft Hewlett Packard, BSH και για σειρά ετών υπήρξε Διευθύνουσα Σύμβουλος
της SingularLogic. Τον Φεβρουάριο του 2017, ανέλαβε τη θέση της Διευθύνουσας
Συμβούλου της εταιρείας Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
Αικατερίνη

Πραματάρη,

ανεξάρτητο

μη

εκτελεστικό

μέλος

Διοικητικού

Συμβουλίου. Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και επιστημονική
υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας ELTRUN-SCORE (Supply Chain and Demand
Management, Collaboration and Electronic Services). Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στα
Πληροφοριακά Συστήματα από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει περισσότερες από 60
δημοσιεύεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία με διεθνείς
εκδοτικούς οίκους και έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις και υποτροφίες. Έχει εργαστεί
στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνολογίας της Procter&Gamble στις Βρυξέλλες στην
ανάπτυξη εφαρμογών για μάρκετινγκ και πωλήσεις και στο Τμήμα Μάρκετινγκ της
Procter & Gamble στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια είχε, επίσης, ενεργή συμμετοχή
στην υποστήριξη e-business πρακτικών στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
καθώς, επίσης, εμπλοκή σε πολλαπλές ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται
με την τεχνολογία RFID. Έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων, σε περιοδικά όπως
Information Systems Journal, The European Journal of OR, Computers and OR,
Supply Chain Management-An International Journal, Journal of Information
Technology, International Journal of Information Management.
2.11.2 Τρόπος Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο
νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή όποτε δύο (2) από
τους συμβούλους ζητήσουν εγγράφως τούτο κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
91 παρ. 3 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
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Επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή,
είτε στην αλλοδαπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.
Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του με πρόσκληση που
γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την
συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται
μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
Σε περίπτωση που ένας Σύμβουλος απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο
Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που
απουσιάζει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων,
ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να
είναι μικρότερος από τρείς. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται
τυχόν προκύπτον κλάσμα.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την
περίπτωση της που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να αποφασίσει αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε
Μετοχές, όπου στην περίπτωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον πλειοψηφία 2/3 του
συνόλου των Συμβούλων.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί
αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και
αρμοδιοτήτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την
εκπροσώπησή της σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή όχι, καθορίζοντας
συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο
21Β του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει
το σύνολο ή μέρος της άσκησης των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του, εκτός από
αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους
διευθυντές της Εταιρείας ή και σε τρίτους, ορίζοντας ταυτόχρονα με την ίδια
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απόφαση και τα θέματα ως προς τα οποία η εξουσία του μεταβιβάζεται εν
προκειμένω.
Το Δ.Σ., κατά την 11.10.2019 συνεδρίασή του, παρείχε μία σειρά άλλων
εξουσιοδοτήσεων σε συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας για συγκεκριμένες πράξεις
που άπτονται των καθηκόντων τους.
2.11.3 Επιτροπή Ελέγχου
H Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, έχει εκλεγεί, για πρώτη
φορά, με την από 11.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας με την κάτωθι σύνθεση και με τριετή θητεία, ήτοι έως
11.10.2022:
Ονοματεπώνυμο

Θέση στην Επιτροπή

Επαγγελματική

Ελέγχου

Διεύθυνση

Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου

Λεωφ. Συγγρού 362,

Πρόεδρος

Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου

Μέλος

Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου

Μέλος

17674 Καλλιθέα
Λεωφ. Συγγρού 362,
17674 Καλλιθέα
Λεωφ. Συγγρού 362,
17674 Καλλιθέα

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι σύμφωνη με το
άρθρο 44 του Ν.4449/2017, καθότι:
•

όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου
στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

•

δύο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Μαρίκα Λάμπρου και Αικατερίνη
Πραματάρη)

είναι

ανεξάρτητα

μη

εκτελεστικά

μέλη

του

Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας
του αρ. 4 του Ν.3016/2002, και
•

ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι η κα Κώστα Παναγιώτα, διαθέτει
επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, όπως απαιτείται από τις
διατάξεις του άρθρου 44, παρ. 1, τελευταίο εδάφιο του Ν.4449/2017, ώστε να
είναι σε θέση η Επιτροπή Ελέγχου να εκπληρώσει συγκεκριμένες
αρμοδιότητες που σχετίζονται με την παράγραφο 3, του άρθρου 44 του
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Ν.4449/2017, όπως αυτές συμπληρώθηκανδιευκρινίστηκαν δυνάμει του με
αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης,
ουδεμία σχέση εξάρτησης έχει με τον Όμιλο.
Η Κώστα Παναγιώτα είναι οικονομολόγος από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Εργάστηκε
για πέντε χρόνια ως λογίστρια σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα τρία
χρόνια σε λογιστικό γραφείο με ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης (ΕΠΕ) και δύο χρόνια στον Όμιλο Τουρνικιώτη Α.Ε. Στη συνέχεια, για είκοσι
επτά χρόνια εργάστηκε ως ορκωτή λογίστρια στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών και στην
ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 13681) όπου συμμετείχε σε ελέγχους
εταιρειών ιδιωτικού (εισηγμένες και μη) και δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα, για το
2012 και 2013 υπέγραψε ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής τις οικονομικές καταστάσεις
της ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. Από το 2015, έχει συνταξιοδοτηθεί.
Τα βιογραφικά σημειώματα των λοιπών μελών της εν λόγω επιτροπής παρατίθενται
στην ενότητα 2.11.1 «Διοικητικό Συμβούλιο» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Με την από 15.10.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ο
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, στον οποίο ορίζονται η
σύσταση, οι αρμοδιότητες και οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής
Ελέγχου. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου, πληροί και συμμορφώνεται, μεταξύ άλλων,
με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ήτοι:
α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το
αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός
έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο
ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία,
β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει
συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου,
διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά
περίπτωση,

του

τμήματος

εσωτερικού

ελέγχου

της,

όσον

αφορά

τη

χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει
την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,
δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας
υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
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ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή
των ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το
άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της
παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο
5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή
ελεγκτικών εταιρειών και προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές
εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
537/2014.
2.11.4 Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (η Επιτροπή) έχει σκοπό την
υποβολή πρότασης προς το Δ.Σ. σχετικά με το σύστημα αμοιβών για τη διατήρηση
και προσέλκυση των κατάλληλων στελεχών της Εταιρείας. Αποτελείται από τρία μη
εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του
Προέδρου, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Η συμμετοχή στην
Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες επιτροπές του Δ.Σ. Η
Επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κριθεί
απαραίτητο. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις και
δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δι’ αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με
απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει
η ψήφος του Προέδρου. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να καλεί, όποτε
κρίνεται σκόπιμο, βασικά διευθυντικά στελέχη που εμπλέκονται στη διακυβέρνηση
της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, του οικονομικού
διευθυντή

και

του

επικεφαλής

της

Διεύθυνσης

Εσωτερικού

Ελέγχου,

να

παρακολουθούν συγκεκριμένες συνεδριάσεις ή συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Με την από 15.10.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, στον οποίο ορίζονται η σύσταση, δομή και στελέχωση, οι
αρμοδιότητες και οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής.
Βασικές Αρμοδιότητες – Υποχρεώσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης
Υποψηφιοτήτων είναι:
•

Εισήγηση προς το Δ.Σ. για τις αμοιβές των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών.
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•

Εισήγηση προς το Δ.Σ. της γενικής πολιτικής αποδοχών του προσωπικού του
Ομίλου.

•

Διασφάλιση της διαφανούς και αποτελεσματικής διαδικασίας ανάδειξης
υποψηφίων μελών Δ.Σ.

H Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχει εκλεγεί με την από
14.10.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την κάτωθι
σύνθεση και με τριετή θητεία, ήτοι έως 14.10.2022.
Θέση στην
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα στο Δ.Σ.

Επιτροπή Αμοιβών

Επαγγελματική

και Ανάδειξης

Διεύθυνση

Υποψηφιοτήτων
Αικατερίνη
Πραματάρη

του

Χρύσανθου
Μαρίκα Λάμπρου του
Ευαγγέλου

Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη
Εκτελεστικό Μέλος

Παντελής
Νικολόπουλος

Ανεξάρτητο Μη

του

Νικολάου

Πρόεδρος, Μη
Εκτελεστικό Μέλος

Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Λεωφ. Συγγρού 362,
17674 Καλλιθέα
Λεωφ. Συγγρού 362,
17674 Καλλιθέα
Λεωφ. Συγγρού 362,
17674 Καλλιθέα

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της εν λόγω επιτροπής παρατίθενται στην
ενότητα 2.11.1 «Διοικητικό Συμβούλιο» του Ενημερωτικού Δελτίου.
2.11.5 Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρεία υιοθετεί και συμμορφώνεται τόσο με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 που
περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες οργάνωσης των ανωνύμων εταιρειών
(εισηγμένων και μη), όσο και με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής
διακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ο οποίος, μεταξύ άλλων, ορίζει τις
ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. και τα αρμόδια για την εκλογή του εταιρικά όργανα.
Επίσης, η Εταιρεία υιοθετεί και συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 44 του
Ν.4449/2017 και την με αριθμό πρωτοκόλλου 1302/28.4.2017 επιστολή της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου, τον Ν.4443/2016 για την
κατάχρηση της αγοράς, τον Ν.4449/2017, καθώς και με τα άρθρα 3 έως και 6 της υπ’
αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως
ισχύει.
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Η Εταιρεία, με την από 14.10.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
αποφάσισε να υιοθετήσει και εφαρμόζει τις γενικές αρχές του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) για τις εισηγμένες εταιρείες που εκπονήθηκε με τη μέριμνα του
Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), όπως ισχύει (καλούμενος
εφεξής ο «Κώδικας»). Ο Κώδικας αυτός βρίσκεται στον ιστότοπο του ομίλου
Ελληνικά

Χρηματιστήρια

A.E.

στην

ακόλουθη

ηλεκτρονική

διεύθυνση:

https://www.athexgroup.gr/documents/10180/2227277/ESED+Kodikas+FEB+2015++A4+-+FINAL+-+Internet.pdf/a1b406ab-52e4-4d76-a915-9abefd0a9d09.
Η Εταιρεία, σύμφωνα με το συγκεκριμένο Kώδικα, ανήκει στις εταιρείες «μικρότερου
μεγέθους» και υιοθετεί και συμμορφώνεται με τις γενικές αρχές του. Όσον αφορά τις
ειδικές πρακτικές του Κώδικα, με εξαίρεση τις ειδικές πρακτικές που παρατίθενται στο
παράρτημα Ι του Κώδικα, για τις οποίες παρέλκει η υποχρέωση περί εξήγησης μη
συμμόρφωσής τους (εκτός της ειδικής πρακτικής B.I (1.4). «Η επιτροπή ελέγχου θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής» (με την οποία η Εταιρεία συμμορφώνεται)),
υφίστανται ορισμένες αποκλίσεις, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης μη
εφαρμογής,

οι

οποίες

έχουν

αναρτηθεί

στην

https://www.entersoft.gr/entersoft/corporategovernance.

ιστοσελίδα
Η

της

Εταιρείας

Εταιρεία

διαθέτει

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την από 16.10.2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο οποίος περιλαμβάνει το
ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 6 του Ν.3016/2002 και της
απόφασης 5/204.14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως
ισχύουν. Επιπλέον, είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις διατάξεις του άρθρου 44 του
Ν.4449/2017 αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, τον Κανονισμό
(ΕΕ) 596/2014 περί προστασίας της Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4443/2016 για την
κατάχρηση της αγοράς.
Η Εταιρεία διαθέτει Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων,
υπεύθυνη της οποίας είναι η κα Ιωάννα Κρασοπούλου του Νικία (Λεωφ. Συγγρού
362, 176 74 Καλλιθέα, τηλ.: 211 1015000), όπως διορίστηκε με την από 16.10.2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Επιπλέον, η Εταιρεία έχει θεσπίσει την κατά το νόμο απαιτούμενη Πολιτική
Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110, 111 του Ν.4548/2018, όπως αυτή εγκρίθηκε
με την από 11.10.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι Μέτοχοι της Εταιρείας δεν έχουν λάβει καμία
σχετική απόφαση περί μελλοντικών αλλαγών στη σύνθεση των συμβουλίων και των
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επιτροπών της Εταιρείας, που θα μπορούσαν να έχουν επίπτωση επί της Εταιρικής
διακυβέρνησης.
2.11.6 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Η Εταιρεία διαθέτει Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία παρακολουθεί διαρκώς
τη λειτουργία της Εταιρείας, αξιολογεί την καταλληλότητα του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου και επανδρώνεται από έναν ελεγκτή. Ο εσωτερικός ελεγκτής
είναι ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε
καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύεται από την Επιτροπή
Ελέγχου.
Ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, σε συμμόρφωση με το
άρθρο 7 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 4 της απόφασης υπ’ αρ. 5/204/14.11.2000
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην Εταιρεία, ο εσωτερικός ελεγκτής
δικαιούται να λάβει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου καταχωρήσεων, εγγράφου,
αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχει
πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρείας.
Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στον
εσωτερικό ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του. Η
διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να παρέχει στον εσωτερικό ελεγκτή όλα τα απαραίτητα
μέσα για τη διευκόλυνση του έργου του.
Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου είναι η κα Αναγνωστοπούλου Ευαγγελία, η οποία
πληροί και συμμορφώνεται με τα κριτήρια ανεξαρτησίας της παρ. 3 του άρθρου 7 του
Ν.3016/2002 και διαθέτει επαρκή προσόντα και εμπειρία σύμφωνα με την απόφαση
5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η Αναγνωστοπούλου Ευαγγελία αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Τμήμα Οικονομικών επιστημών το 2003. Έχει εργαστεί ως βοηθός λογιστή για 12
συναπτή έτη στην Entersoft σε διάφορες θέσεις της Οικονομικής Διεύθυνσης και της
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Κατέχει την άδεια ασκήσεως Λογιστή Α΄ τάξης
και είναι ενεργό μέλος του Οικονομικού Eπιμελητηρίου Ελλάδας.
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας
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που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών και
της κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς.
β. Αναφέρει στο Δ.Σ. της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών
συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών
της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την
άσκηση των καθηκόντων του.
γ. Ενημερώνει εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το Δ.Σ. για το
διενεργούμενο (από αυτούς), έλεγχο και παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των
μετόχων.
δ. Παρέχει, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας, οποιαδήποτε πληροφορία
ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με
κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές
ασκούν.
ε. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση των πολιτικών, διαδικασιών και
ελεγκτικών μηχανισμών που έχει θεσμοθετήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και η
Διοίκηση της Εταιρείας και διενεργεί ελέγχους σε όλα τα συστήματα και διαδικασίες
αξιολογώντας την επάρκεια και αποτελεσματικότητά τους.
στ. Προσδιορίζει τις ελεγκτικές ανάγκες της Εταιρείας και καταρτίζει το ελεγκτικό
πλάνο και χρονοδιάγραμμα.
ε. Ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην απόφαση
5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.
ζ. Ο έλεγχος της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία
και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρείας, σχετικά με τη χρήση των κεφαλαίων που
αντλήθηκαν από το χρηματιστήριο.
η. Ο έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα
μέλη της διοίκησης αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της
Εταιρείας.
θ. Ο έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με
αυτήν εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 99 του Ν.4548/2018 και ήδη του άρθρου
32 του Ν.4308/2014, καθώς και των σχέσεων της Εταιρείας με τις εταιρείες στο
κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή μέτοχοί της με ποσοστό τουλάχιστον 10%.
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2.11.7 Δηλώσεις Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων
και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου,
της Επιτροπής Αμοιβών, καθώς και ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, τα οποία
αποτελούν τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα της Εταιρείας, καθώς και
τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, δηλώνουν τα εξής:
1. Εκτός από τις δραστηριότητές τους που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη
θέση τους στην Εταιρεία, και όσων συνδέονται με την ιδιότητα του εταίρου και με
συμμετοχές σε διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα, οι οποίες αναφέρονται
στο σημείο 3 της παρούσας ενότητας, δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές
δραστηριότητες, εκτός της Εταιρείας και των θυγατρικών της, οι οποίες είναι
σημαντικές για την Εταιρεία.
2. Δεν υφίστανται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των διοικητικών, διαχειριστικών,
εποπτικών οργάνων και ανωτέρων διοικητικών στελεχών της Εταιρείας.
3. Δεν διατελούν, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, μέλη διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ούτε είναι εταίροι σε άλλη εταιρεία ή νομικό
πρόσωπο, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
-

Ο κ. Παντελής Νικολόπουλος, Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.της
Εταιρείας, είναι μέλος Δ.Σ. στην κάτωθι εταιρεία:

Επωνυμία Νομικού Προσώπου

Ιδιότητα

ΟΛΒΟΣ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

-

Η κα Αικατερίνη Πραματάρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της
Εταιρείας, είναι μέλος Δ.Σ. στις κάτωθι εταιρείες:

Επωνυμία Νομικού Προσώπου

Ιδιότητα

UNIFUND ΑΕΔΑΚΕΣ
ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
PLIN Α.Ε.
Κ-INVENT S.A.

Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

-

Ο κ. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος
Δ.Σ. της Εταιρείας, είναι μέλος Δ.Σ. στην κάτωθι εταιρεία:

Επωνυμία Νομικού Προσώπου

Ιδιότητα

ΣΕΜΕΛΗ ΜΟΥΝΤΑΙΝ RESORT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Μέλος Δ.Σ.

-

Ο κ. Φωκάς Κωνσταντίνος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, είναι
μέτοχος στην ακόλουθη εταιρεία:
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Επωνυμία Νομικού Προσώπου

Ιδιότητα

F AND P CONSULTING SERVICES I.K.E.

Μέτοχος με 5%

4. Εκτός των όσων αναφέρονται στο σημείο 3 της παρούσας, δεν υπήρξαν μέλη
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή μέτοχοι ή εταίροι, σε
οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων ετών, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
-

- Ο κ. Αντώνιος Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος
Δ.Σ. της Εταιρείας, διετέλεσε μέλος Δ.Σ. στην κάτωθι εταιρεία:

Εταιρεία
CARDISOFT A.E. (πρώην εταιρεία του Ομίλου
κατά 100%, η οποία πωλήθηκε στις 01.08.2017)

-

Θέση Δ.Σ.

Χρονικό Διάστημα

Μέλος

08.01.2013-01.08.2017

Η κα Μαρίκα Λάμπρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας,
διετέλεσε μέλος στην κάθωθι εταιρεία:

Εταιρεία
Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.

-

Θέση Δ.Σ.

Χρονικό Διάστημα

Διευθύνουσα Σύμβουλος

Φεβρουάριος 2017-Σεπτέμβριος 2019

Ο κ. Χαράλαμπος Αβρατόγλου, εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας,
διετέλεσε μέλος στην κάτωθι εταιρεία:

Εταιρεία
CARDISOFT A.E. (πρώην εταιρεία του Ομίλου
κατά 100%, η οποία πωλήθηκε στις 01.08.2017)

-

Θέση Δ.Σ.

Χρονικό Διάστημα

Μέλος

15.12.2015-01.08.2017

Ο κ. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος
Δ.Σ. της Εταιρείας, διετέλεσε μέλος στην κάτωθι εταιρεία:

Εταιρεία
CARDISOFT A.E. (πρώην εταιρεία του Ομίλου
κατά 100%, η οποία πωλήθηκε στις 01.08.2017)

-

Θέση Δ.Σ.

Χρονικό Διάστημα

Μέλος

08.01.2013-01.08.2017

Ο κ. Φωκάς Κωνσταντίνος, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, διετέλεσε
διαχειριστής στην ακόλουθη εταιρεία:

Εταιρεία
F AND P CONSULTING SERVICES I.K.E.

Θέση

Χρονικό Διάστημα

Διαχειριστής

27.03.2018-30.03.2018

5. Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση εναντίον τους για τέλεση
δόλιας πράξης κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη.
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6.

Δεν

συμμετείχαν

σε

οποιαδήποτε

διαδικασία

πτώχευσης,

εκκαθάρισης,

ρευστοποίησης ή θέσης εταιρειών σε αναγκαστική διαχείριση κατά τη διάρκεια των
πέντε (5) τελευταίων ετών, ενεργώντας υπό την ιδιότητα του μέλους διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή μετόχου ή εταίρου ή ιδρυτή ή ανώτερου
διοικητικού στελέχους.
7. Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε απαγγελθείσας δημόσιας κατηγορίας
ή/και επιβληθείσας κύρωσης εκ μέρους των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών
(συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων επαγγελματικών οργανώσεων) κατά τη
διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών.
8. Δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους
διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβουν στη
διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε
(5) τελευταίων ετών.
9. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση τους δεν δημιουργούν στο
πρόσωπό τους οποιαδήποτε υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση με ιδιωτικά τους
συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.
10. Η τοποθέτηση στη θέση τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή
συμφωνίας μετόχων της Εταιρείας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και πελατών
της, προμηθευτών της ή άλλων προσώπων.
11. Δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους οποιοσδήποτε περιορισμός ο οποίος αφορά τη
διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρείας που
κατέχουν.
12. Δεν κατέχουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και τα συνδεδεμένα με αυτούς
πρόσωπα Μετοχές (ή δικαιώματα προαίρεσης ή παράγωγα του Χρηματιστηρίου
Αθηνών επί μετοχών) της Εταιρείας και δεν απέκτησαν μετοχές (ή δικαιώματα
προαίρεσης ή παράγωγα του Χρηματιστηρίου Αθηνών επί μετοχών) της Εταιρείας
τους τελευταίους 12 μήνες από την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, με
εξαίρεση τον κ. Δημητρακόπουλο Κωνσταντίνο του Λάμπρου, Αντιπρόεδρο και
εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος, το Μάιο 2019,
απέκτησε 276 Μετοχές με μέση τιμή κτήσεως €4,93.
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2.11.8 Αμοιβές και Οφέλη
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018, κατεβλήθησαν τόσο από την Εταιρεία όσο και
από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της στα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών
και εποπτικών οργάνων, καθώς και στα ανώτερα διοικητικά της στελέχη αμοιβές,
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπό όρους ή ετεροχρονισμένης αμοιβής
καθώς και οφέλη, για κάθε είδους υπηρεσία που παρείχαν, όπως παρατίθενται στον
ακόλουθο πίνακα:

Ονοματεπώνυμο

Κοτζαμανίδης Αντώνιος
του Νικολάου
Δημητρακόπουλος
Κωνσταντίνος του
Λάμπρου
Αβράτογλου
Χαράλαμπος του
Φιλίππου
Μένεγος Σταύρος του
Κωνσταντίνου
Παπαχριστοπούλου
Αικατερίνη του Χρήστου
Νικολόπουλος Παντελής
(3)
του Νικολάου
Φωκάς Κωνσταντίνος
(4)
του Γεωργίου
Πραματάρη Αικατερίνη
(4)
του Χρύσανθου
Λάμπρου Μαρίκα του
(4)
Ευαγγέλου
Αναγνωστοπούλου
Ευαγγελία του Χρήστου
(5)

Παναγιώτα Κώστα του
(5)
Αναστασίου
ΣΥΝΟΛΟ

Ιδιότητα

Μεικτές
Ετήσιες
Αποδοχές
2018
(ποσά σε €)

Εισφορές
Εργοδότη 2018
(ποσά σε €)

Σύνολο
Καθαρών
Ετήσιων
(1)
Αμοιβών 2018
(ποσά σε €)

Διευθύνων
Σύμβουλος

175.781

22.031

84.720

7.043

23.011

124.312

21.191

60.129

142.031

21.677

67.977

15.036

42.207

Αντιπρόεδρος
Μέλος Δ.Σ. –
Διευθυντής
Ανάπτυξης Νέων
Προγραμμάτων
Μέλος Δ.Σ .Τεχνικός Διευθυντής
Μέλος Δ.Σ.

32.940

76.700

(2)

(2)

Πρόεδρος Δ.Σ.

0

0

0

Μέλος Δ.Σ.

0

0

0

Μέλος Δ.Σ.

0

0

0

Μέλος Δ.Σ.

0

0

0

Εσωτερικός
Ελεγκτής

0

0

0

Μέλος της
Επιτροπής Ελέγχου

0

0

0

551.765

86.978

278.044

Πηγή: Στοιχεία από Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία του εν λόγω πίνακα έχουν
επαληθευτεί από την ελεγκτική εταιρεία Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.
Σημειώσεις
(1) Αφορά τις καταβληθείσες αμοιβές μετά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος και εισφορών εργαζομένων.
(2) Αφορά σε αμοιβές συνεδριάσεων Δ.Σ.
(3) Δεν αμοίβεται για την ιδιότητά του ως Πρόεδρος Δ.Σ.
(4) Εξελέγησαν με την από 11.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,
χωρίς να προκύπτει αντικατάσταση άλλου μέλους Δ.Σ.
(5) Εξελέγη με την από 11.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος έχει επιβαρυνθεί με λοιπά έξοδα που αφορούν παροχές για
χρήση εταιρικών αυτοκινήτων, κινητού τηλεφώνου και ιδιωτικής ασφάλισης
συνολικού ποσού €71,5 χιλ., το οποίο κατανέμεται ως εξής:
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Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Ποσά
(σε €)
21.942

Κοτζαμανίδης Αντώνιος του Νικολάου

Διευθύνων Σύμβουλος

Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος του

Αντιπρόεδρος
Μέλος Δ.Σ. – Διευθυντής Ανάπτυξης
Νέων Προγραμμάτων
Μέλος Δ.Σ .- Τεχνικός Διευθυντής

10.885

Μέλος Δ.Σ.

9.215

Αβράτογλου Χαράλαμπος του Φιλίππου
Μένεγος Σταύρος του Κωνσταντίνου
Παπαχριστοπούλου Αικατερίνη του
Χρήστου του Χρήστου
Σύνολο

12.833
16.581

71.456

Πηγή: Στοιχεία από Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι:


Δεν υφίστανται άλλες αμοιβές και οφέλη των μελών των διοικητικών,
διαχειριστικών, εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών
τόσο από την Εταιρεία όσο και από τις θυγατρικές για τη χρήση 2018, πλην
αυτών που παρατίθενται στους ανωτέρω πίνακες. Οι ως άνω αμοιβές αφορούν
το σύνολο των αμοιβών του έτους 2018. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω αμοιβές
έχουν εγκριθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 06.06.2019.



Η συσσωρευμένη πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία για
τα ανωτέρω πρόσωπα την 31.12.2018 ανήλθε σε €3,5 χιλ.



Δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που να συνδέουν τα μέλη των
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων με την Εταιρεία ή
οποιαδήποτε θυγατρική του που να προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη
λήξη τους, Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διατηρεί λοιπές συναλλαγές με μέλη
διοικητικών συμβουλίων ή ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Επισημαίνεται ότι με το Ν.4548/2018 εισήχθησαν νέες ρυθμίσεις αναφορικά με τις
αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή/και διευθυντικών στελεχών και
ιδίως την υποχρέωση των εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε Ρυθμιζόμενη Αγορά
να θεσπίζουν πολιτική αποδοχών κατά τους όρους των άρθρων 109-112 του ίδιου
νόμου. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του
Ν.4548/2018 και ειδικότερα με το εδάφιο β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 187 του
νόμου αυτού, τα άρθρα 109 έως 112 εφαρμόζονται στις αμοιβές που αντιστοιχούν
στις χρήσεις που αρχίζουν μετά τις 31.12.2018. Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι
έχει θεσπιστεί Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109-112
του Ν.4548/2018, ως ισχύει, η οποία έχει εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Εταιρείας την 11.10.2019 και συμμορφώνεται πλήρως με τις
διατάξεις του Ν.4548/2018.
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2.12

Υπάλληλοι

Στον Όμιλο, κατά την 31.12.2018 και 30.06.2019, απασχολούνταν 244 και 251
εργαζόμενοι, αντίστοιχα, ενώ στην Εταιρεία 179 και 189, αντίστοιχα. Στις 31.12.2018
και την 30.06.2019, ο Όμιλος δεν απασχολούσε προσωρινούς υπαλλήλους.
Αναλυτικότερα, η κατανόμη των υπαλλήλων ανά επιχειρηματική δραστηριότητα και
γεωργαφική περιόχη για τον Όμιλο και την Εταιρεία, την 30.06.2019 και 31.12.2018,
παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες:
Κατανομή Υπαλλήλων ανά Γεωγραφική Περιοχή
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χώρα
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
(εκτός Ελλάδος)
Τρίτες Χώρες
Σύνολο

30.06.2019

31.12.2018

30.06.2019

31.12.2018

220

213

189

178

25

25

-

-

6
251

6
244

189

178

Κατανομή Υπαλλήλων ανά Επιχειρηματική Δραστηριότητα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
Έσοδα από πώληση
λογισμικών και παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών
σε λογισμικά προγράμματα
Έσοδα παροχής
υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου
Σύνολο

30.06.2019

31.12.2018

30.06.2019

31.12.2018

220

210

189

178

31

34

-

-

251

244

189

178

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018, οι οποίες ελεγχθεί από Ορκωτούς
Ελεγκτές Λογιστές, καθώς και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες
έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της διαφύλαξης της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων, έχει ορίσει Τεχνικό Ασφάλειας και Ιατρό Εργασίας, προκειμένου να
διερευνώνται πιθανοί κίνδυνοι που υπάρχουν στους χώρους εργασίας και να
προτείνονται μέτρα αποφυγής τους.
Σύμφωνα με Δήλωση της Εταιρείας, δεν υπάρχει συμφωνία για συμμετοχή των
υπαλλήλων του Ομίλου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και δεν υπάρχει
πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας για τα μέλη του Δ.Σ.
ή/και για το προσωπικό της Εταιρείας.
2.13

Κύριοι Μέτοχοι

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι κάτοχοι Μετοχών της Εταιρείας κατά την
Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου:
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Μέτοχοι

Αριθμός Μετοχών

% Συμμετοχής

Νικολόπουλος Παντελής

1.170.971

26,28%

Κοτζαμανίδης Αντώνιος

480.098

10,77%

Μένεγος Σταύρος

335.418

7,53%

Αβράτογλου Χαράλαμπος

330.898

7,43%

Κανσουζίδης Ανδρέας-Απόστολος

299.000

6,71%

Κανσουζίδης Φραγκίσκος-Παναγιώτης

298.750

6,70%

Παπαχριστοπούλου Αικατερίνη

296.138

6,65%

Λοιποί μέτοχοι < 5%*

1.244.727

27,93%*

Σύνολο

4.456.000

100,00%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

* Σημειώνεται ότι η διασπορά των Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
3.1.2.1.4 του Κανονισμού του Χ.Α., ανέρχεται σε 17,6%.

Η Εταιρεία δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλος μέτοχος ο οποίος να κατέχει άνω του 5%
των μετοχών της και των δικαιωμάτων ψήφου πλην αυτών που εμφανίζονται στον
ανωτέρω πίνακα, ούτε γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ
μετόχων για ενιαία ψήφο σε γενική συνέλευση της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι
Μέτοχοι της Εταιρείας δεν κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου.
Στο βαθμό που η Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους
μετόχους της, δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό, προς διασφάλιση δε αυτού η
Εταιρεία τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία περί
εισηγμένων εταιρειών και περί εταιρικής διακυβέρνησης μηχανισμούς. Κανείς εκ των
μετόχων της Εταιρείας δεν μπορεί να θεωρηθεί, βάσει της συμμετοχής του στο
μετοχικό κεφάλαιό της, ως ασκών τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της Εταιρείας, όπως
αυτός ορίζεται στο Παράρτημα Α του Ν.4308/2014.
Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες
μετοχές.
Δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία ενεχυριάσεις και εμπράγματα βάρη επί των
μετοχών, που κατέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας σε ποσοστό 5% και άνω, κατά την
Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίας της οποίας η
εφαρμογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον
αφορά στον έλεγχο της Εταιρείας. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν γνωρίζει πληροφορίες
σχετικές με συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της που να ρυθμίζουν θέματα άμεσου ή
έμμεσου ελέγχου αυτής.
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2.14

Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών

Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως
αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις
διατάξεις του σχετικού Προτύπου (ΔΛΠ 24), κατά τις χρήσεις 2016-2018 και την
περίοδο 01.07.2019-31.01.2020, εκτός αυτών που παρατίθενται ακολούθως,
σύμφωνα με το Τμήμα 17 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού 980/2019 της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. Επίσης, δηλώνει ότι όλες οι
συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν συναφθεί με όρους αγοράς.
Στυς παρακάτω πίνακες εμφανίζονται οι διεταιρικές συναλλαγές σε επίπεδο Ομίλου
για τις χρήσεις 2016-2018 και την ενδιάμεση περίοδο 01.01-30.06.2019:
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΑΓΟΡΕΣ 01.01-31.12.2016
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

31.12.2016
ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

RETAILLINK A.E.

CARDISOFT
A.E.

ENTERSOFT
MIDDLE
EAST FZ
LLC

-

15.299

148.649

72.003

-

57.164

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CARDISOFT A.E.

-

-

-

-

-

ENTER SOFT
MIDDLE EAST FZ LLC

-

-

-

-

-

ΠΩΛΗΤΗΣ
(ποσά σε €)
ΕNTERSOFT Α.Ε.
ENTERSOFT
BULGARIA
ENTERSOFT
ROMANIA
RETAIL-LINK A.E.

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΑΓΟΡΕΣ 01.01-31.12.2017
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

31.12.2017
ΠΩΛΗΤΗΣ
(ποσά σε €)
ΕNTERSOFT Α.Ε.
ENTERSOFT
BULGARIA
ENTERSOFT
ROMANIA
RETAIL-LINK A.E.
CARDISOFT A.E.
ENTER SOFT
MIDDLE EAST FZ
LLC

ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

RETAILLINK A.E.

CARDISOFT
A.E.

ENTERSOFT
MIDDLE EAST
FZ LLC

-

38.659

112.913

86.885

-

54.459

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΑΓΟΡΕΣ 01.01-31.12.2018
31.12.2018
(ποσά σε €)
ΠΩΛΗΤΗΣ
ΕNTERSOFT Α.Ε.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

RETAIL-LINK
A.E.

CARDISOFT
A.E.

-

46.622

103.024

82.840

44.415
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ENTERSOFT BULGARIA

-

-

-

-

-

ENTERSOFT ROMANIA

-

-

-

-

-

RETAIL-LINK A.E.

-

-

-

-

-

ENTER SOFT MIDDLE EAST FZ
LLC

-

-

-

-

-

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΑΓΟΡΕΣ 01.01-30.06.2019
30.06.2019
(ποσά σε €)

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

RETAIL-LINK
A.E.

ENTER SOFT
MIDDLE EAST
FZ LLC

ΕNTERSOFT Α.Ε.

-

6.991

49.655

70.695

43.564

ENTERSOFT BULGARIA

-

-

-

-

-

ENTERSOFT ROMANIA

-

-

-

-

-

RETAIL-LINK A.E.

-

-

-

-

-

ENTER SOFT MIDDLE EAST FZ
LLC

-

-

-

-

-

ΠΩΛΗΤΗΣ

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, καθώς και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι
οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα
συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις της μητρικής προς τις θυγατρικές της στις χρήσεις 20162018 και το α’ εξάμηνο 2019 αφορούν στο σύνολό τους πώληση λογισμικού για
μεταπώληση. Ειδικότερα, στη θυγατρική Retail-Link A.E., λόγω συστέγασης, υπάρχει
καταμερισμός και ορισμένων δαπανών, η αναλύση των οποίων έχει ως ακολούθως:
(ποσά σε €)

2016

2017

2018

30.06.2019

Πώληση προϊόντων για μεταπώληση

14.836

25.425

20.704

44.021

Ενοίκιο

25.174

25.174

25.802

12.587

Τιμολόγηση για λογιστική και διοικητική υποστηρίξη

14.400

14.400

14.400

7.200

17.593

21.886

21.934

6.887

72.003

86.885

82.840

70.695

Καταμερισμός λοιπών κοινών δαπανών (ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ)
Σύνολο

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, μη ελεγμένα από ΟρκωτόΕλεγκτή Λογιστή.

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 01.01-31.12.2016
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

31.12.2016
ΠΩΛΗΤΗΣ
(ποσά σε €)

ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

RETAILLINK
A.E.

18.668

267.337

145.630

104.322

ENTER
SOFT
MIDDLE
EAST FZ
LLC
182.088

CARDISOFT
A.E.

ENTERSOFT BULGARIA

-

-

-

-

-

-

ENTERSOFT ROMANIA

-

-

-

-

-

-
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RETAIL-LINK A.E.

-

-

-

-

-

-

CARDISOFT A.E.

-

-

-

-

-

-

ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC

-

-

-

-

-

-

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 01.01-31.12.2017
31.12.2017
(ποσά σε €)

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

RETAILLINK
A.E.

CARDISOFT
A.E.

ΕNTERSOFT Α.Ε.

-

85.637

230.264

14.619

0

ENTER
SOFT
MIDDLE
EAST FZ
LLC
334.012

ENTERSOFT BULGARIA

-

-

-

-

-

-

ENTERSOFT ROMANIA

-

-

-

-

-

-

RETAIL-LINK A.E.

-

-

-

-

-

-

CARDISOFT A.E.

-

-

-

-

-

-

ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC

-

-

-

-

-

-

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 01.01-31.12.2018
31.12.2018
(ποσά σε €)
ΠΩΛΗΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

RETAIL-LINK
A.E.

ENTER SOFT
MIDDLE EAST
FZ LLC

113.319

262.551

14.619

389.228

ENTERSOFT
BULGARIA

-

-

-

-

-

ENTERSOFT ROMANIA

-

-

-

-

-

RETAIL-LINK A.E.

-

-

-

-

-

ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC

-

-

-

-

-

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 01.01-30.06.2019
30.06.2019
(ποσά σε €)

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

RETAIL-LINK
A.E.

ENTER SOFT
MIDDLE EAST
FZ LLC

ΕNTERSOFT Α.Ε.

-

156.310

153.093

6.849

432.792

ENTERSOFT
BULGARIA

-

-

-

-

-

ENTERSOFT ROMANIA

-

-

-

-

-

RETAIL-LINK A.E.

-

-

-

-

-

ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC

-

-

-

-

-

ΠΩΛΗΤΗΣ

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, καθώς και Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι
οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα
συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
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Αναφορικά με τις χρήσεις 2016-2018 και την περίοδο 01.01-30.06.2019, οι
απαιτήσεις της μητρικής από τις θυγατρικές αφορούν τις απαιτήσεις από τις
εμπορικές δραστηριότητες πλέον των δανείων κίνησης που έχει χορηγήσει η μητρική
προς τις θυγατρικές. Η ανάλυση των εν λόγω δανείων παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα.
(ποσά σε €)

2016

2017

2018

30.06.2019

ENTERSOFT BULGARIA

4.080

34.680

36.150

82.149

ENTERSOFT ROMANIA

12.171

12.171

12.171

12.171

RETAIL-LINK A.E.

26.784

0

0

0

(1)

104.322

0

0

0

ENTER SOFT MIDDLE EAST FZ LLC

167.735

182.088

192.810

192.810

Σύνολο

315.092

228.939

241.131

287.130

CARDISOFT A.E.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, μη ελεγμένα από ΟρκωτόΕλεγκτή Λογιστή.
(1)
Πωλήθηκε στις 01.08.2017.

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι διεταιρικές συναλλαγές σε επίπεδο Ομίλου
για την περίοδο 01.07.2019-31.01.2020:
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ/ΑΓΟΡΕΣ 01.07-31.01.2020
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

31.01.2020
ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

RETAIL LINK
A.E.

ENTER SOFT
MIDDLE EAST
FZ LLC

ΕNTERSOFT Α.Ε.

-

34.031

77.626

38.055

15.146

ENTERSOFT
BULGARIA

-

-

-

-

-

ENTERSOFT ROMANIA

-

-

-

-

-

RETAIL-LINK A.E.

-

-

-

-

-

ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC

-

-

-

-

-

ΠΩΛΗΤΗΣ
(ποσά σε €)

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 01.07-31.01.2020
31.01.2020
(ποσά σε €)

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

RETAIL LINK
A.E.

ENTER SOFT
MIDDLE EAST
FZ LLC

ΕNTERSOFT Α.Ε.

-

189.401

61.502

5.396

447.938

ENTERSOFT
BULGARIA

-

-

-

-

-

ENTERSOFT ROMANIA

-

-

-

-

-

RETAIL-LINK A.E.

-

-

-

-

-

ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC

-

-

-

-

-

ΠΩΛΗΤΗΣ

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις της μητρικής προς τις θυγατρικές της την περίοδο
01.07.2019 – 31.01.2020 αφορούν στο σύνολό τους πώληση λογισμικού για
μεταπώληση. Ειδικότερα, στη θυγατρική Retail-Link A.E., λόγω συστέγασης, υπάρχει
καταμερισμός και ορισμένων δαπάνων, η αναλύση των οποίων έχει ως ακολούθως:
πώληση προϊοντων για μεταπώληση €6.597, ενοίκιο €14.685, τιμολόγηση για
λογιστική και διοικητική υποστηρίξη €8.400, και τιμολόγηση για καταμερισμό λοιπών
κοινών δαπανών (ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ) €8.373.
Οι απαιτήσεις της μητρικής προς τις θυγατρικές αφόρουν τις απαιτήσεις από τις
εμπορικές δραστηριότητες πλέον των δανείων κίνησης που έχει χορηγήσει η μητρική
προς τις θυγατρικές. Η ανάλυση των εν λόγω δανείων έχει ως ακολούθως:
ENTERSOFT BULGARIA €82.149 και ENTER SOFT MIDDLE EAST FZ LLC
€192.810.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη είναι σύμφωνα με
τη συνήθη συναλλακτική πρακτική και την υιοθετημένη τιμολογιακή πολιτική που
ισχύει για μη συνδεδεμένα μέρη ήτοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Οι
υφιστάμενες απαιτήσεις/υποχρεώσεις δεν διασφαλίζονται με οποιαδήποτε εγγύηση
και εξοφλούνται σύμφωνα με τη υιοθετημένη πιστοδοτική και πιστοληπτική πολιτική
της Εταιρείας και μη συνδεδεμένων μερών. Επίσης, η Εταιρεία έχει παράσχει
εγγυήσεις σε τράπεζες για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων της θυγατρικής της
εταιρείας Retail-Link, συνολικού ύψους €250 χιλ.
Η Εταιρεία δεν έχει παράσχει δάνεια, εγγυήσεις ή πιστώσεις προς τα βασικά
διοικητικά στελέχη της και τα λοιπά πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 23α του Κ.Ν.
2190/1920 και ήδη της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι μετά την 31.01.2020 και έως την Ημερομηνία
του Ενημερωτικού Δελτίου δεν υπάρχουν σημαντικές διεταιρικές συναλλαγές με τα
συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24.
Για την πληροφόρηση της παρούσας ενότητας έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες
διαδικασίες από την Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι
Α.Ε., σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως
περιγράφονται στην από 24.02.2020 έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών.
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2.15 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις
Υποχρεώσεις, τη Χρηματοοικονομική Θέση και τα Αποτελέσματά του Ομίλου
2.15.1 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρήσεων 2016 - 2018
Στην

παρούσα

ενότητα

περιλαμβάνονται

ενοποιημένες

χρηματοοικονομικές

πληροφορίες για τις χρήσεις 2016, 2017 και 2018, όπως αυτές αποτυπώνονται στις
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των εν λόγω χρήσεων.
Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη χρήση 2018 προέρχονται από τις Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018, ενώ οι
χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται για τις χρήσεις 2016 - 2017
προέρχονται από τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που
έληξε την 31.12.2017. Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις
2016 - 2018 συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και παρουσιάζονται στο παρόν
Ενημερωτικό Δελτίο όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος 1,
Τμήμα 18, του Κανονισμού 980/2019 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2016 έχουν ελεγχθεί από
τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ανδρέα Α. Αλαμάνο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 49351) της
ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.», μέλος του δικτύου της «Crowe Global» (Φωκίωνος
Νέγρη 3, 11257 Αθήνα) και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
την 24.02.2017, καθώς και από την από 15.06.2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας.
Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2017 έχουν ελεγχθεί από
τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Ανδρέα Α. Αλαμάνο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 49351) της
ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.», μέλος του δικτύου της «Crowe Global» (Φωκίωνος
Νέγρη 3, 11257 Αθήνα) και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
την 02.03.2018, καθώς και από την από 25.06.2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας.
Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018 έχουν ελεγχθεί από
τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Χαράλαμπο Δ. Μπινέρη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 53311) της
ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.», μέλος του δικτύου της «Crowe Global» (Φωκίωνος
Νέγρη 3, 11257 Αθήνα) και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
την 04.04.2019, καθώς και από την από 06.06.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας.
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2.15.1.1

Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ομίλου

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται τα στοιχεία της Κατάστασης Συνολικού
Εισοδήματος του Ομίλου για τις χρήσεις 2016 – 2018:
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
(ποσά σε €)

2016

2017*

2018

Πωλήσεις

10.673.872

11.791.567

13.789.700

Κόστος Πωληθέντων

4.476.427

4.876.486

5.680.593

Μικτό κέρδος

6.197.445

6.915.081

8.109.106

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

41.953

359.030

203.990

Έξοδα διάθεσης

2.101.241

1.997.434

2.275.060

Έξοδα διοίκησης

1.301.089

1.632.544

1.766.105

Έξοδα Έρευνας

1.813.819

2.057.833

2.155.087

11.933

12.323

23.830

1.011.316

1.573.978

2.093.014

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

43.711

4.755

3.765

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

73.197

210.727

119.441

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

981.830

1.368.006

1.977.338

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT)

Φόρος εισοδήματος

77.680

334.591

473.129

Κέρδη μετά από φόρους (Α)
Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα
στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής
εκμεταλλεύσεων στο εξωτερικό

904.150

1.033.414

1.504.209

6.432

-30.030

9.300

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από
φόρους (B)

29.783

-30.030

9.300

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ (Α+Β)

933.934

1.003.384

1.513.510

905.934

1.028.528

1.499.064

-1.784

4.886

5.146

904.150

1.033.414

1.504.209

935.718

998.498

1.508.364

-1.784

4.886

5.146

933.934

1.003.384

1.513.510

0,2096

0,2252

0,3397

0

0

0

Κέρδος που αναλογεί σε:
Κατόχους μετοχών της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα που
αναλογούν:
Κατόχους μετοχών της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Κέρδη ανά μετοχή:
Βασικά
Απομειωμένα
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
(ποσά σε €)

2016

2017*

2018

Αποτελέσματα Προ φόρων, Χρηματοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
(EBITDA)

1.677.090

2.253.182

3.001.000

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ)

1.011.317

1.573.978

2.093.014

Σύνοψη αποτελεσμάτων χρήσης

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης
2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Πωλήσεις
Οι συνολικές Πωλήσεις του Ομίλου για τη χρήση 2018 σημείωσαν αύξηση κατά
16,9% σε σχέση με τις συνολικές Πωλήσεις τη χρήση του 2017, ενώ αντίστοιχα
αυξήθηκαν κατά 10,7% το 2017 σε σχέση με το 2016. Τα έσοδα αυξήθηκαν το 2017
κυρίως λόγω αυξημένων πωλήσεων συμβολαίων νέων εκδόσεων αλλά και
υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες. Το 2018, η αύξηση των εσόδων ενισχύθηκε
για τέσσερις λόγους. Ο πρώτος ήταν λόγω της αύξησης εσόδων από το νέο προϊόν
Entersoft Warehouse Management System που άρχισε να καταγράφει τα πρώτα
σημαντικά έσοδα. Ο δεύτερος αφορούσε την εξαγορά του προϊόντος Pocketbiz από
την εταιρεία «SiΕΒΕΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» που ολοκληρώθηκε τα τέλη Μαΐου και επηρέασε τα
έσοδα κυρίως του 2ου 6μήνου του 2018 αλλά και αυτά του 1ου 6μήνου του 2019.
Επίσης, το 2018, μετά από αρκετά χρόνια, υπήρξε και μία αύξηση στη ροή νέων
πελατών και έργων και άρα στις άδειες χρήσης. Τέλος, αυξήθηκαν σημαντικά τα
έσοδα από υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης και τις νέες Cloud υπηρεσίες της
Entersoft (Software-As-A-Service).
Ειδικότερα, οι πωλήσεις στην Ελλάδα, στη χρήση 2018, αυξήθηκαν κατά 22,3%
έναντι των αντίστοιχων της χρήσης 2017, κυρίως λόγω της απόκτησης πολλών νέων
σημαντικών πελατών σε όλα τα βασικά προϊόντα της Εταιρείας (ERP, CRM, WMS)
αλλά και μέσω της εξαγοράς της δραστηριότητας Enterprise Mobility Pocketbiz από
την εταιρεία «SiΕΒΕΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στα μέσα του 2018. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία
κατόρθωσε να διευρύνει το πελατολόγιό της με εταιρείες όπως οι FRIGOGLASS,
MARS, Mondelez, NUMIL, PEPSICO, ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΝ,
ΕΛΓΕΚΑ, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΝΙΚΑΣ, ΓΙΩΤΗΣ, ΥΦΑΝΤΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ,
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Παπαστράτος, Druckfarben, AVON Cosmetics, καθώς και εκατοντάδες άλλες Μικρές
και Μεσαίες επιχειρήσεις.
Αναφορικά με τα έσοδα υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, καταγράφουν και αυτά
σημαντικές διαδοχικές αυξήσεις για το εξεταζόμενο διάστημα και συγκεκριμένα το
2018 αυξήθηκαν κατά 11,9% σε σχέση με το 2017, ενώ το 2017 αυξήθηκαν 8,6% σε
σχέση με το 2016.
Σχετικά με τις πωλήσεις του Ομίλου ανά επιχειρηματικό τομέα και γεωγραφικό τομέα
για τις χρήσεις 2016 - 2018 βλέπε ενότητα 2.5.2 «Κατανομή Εσόδων ανά Λειτουργικό
Τομέα και Γεωγραφική Κατανομή».
Μικτό Κέρδος
Το μικτό κέρδος του Ομίλου για το 2018 ανήλθε σε €8.109.107 έναντι €6.915.081,
σημειώνοντας άνοδο 17,3% σε σχέση με το 2017 ως αποτέλεσμα της σημαντικής
αύξησης των πωλήσεών του. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε υψηλά
επίπεδα (μέσος όρος τριετίας 58,5%) αφενός γιατί τα προϊόντα του Ομίλου
παράγονται με ίδια μέσα και άρα έχουν καλύτερα περιθώρια από τα συνήθη
περιθώρια μεταπώλησης προϊόντων τρίτων και αφετέρου γιατί ότι τα έσοδα των
υπηρεσιών είναι συνδεδεμένα με τα προϊόντα και η τυποποίησή τους επιφέρει
καλύτερη παραγωγικότητα.
Η εξέλιξη του μικτού περιθωρίου του Ομίλου, κατά την τριετία 2016-2018,
διατηρήθηκε στα σχεδόν ίδια επίπεδα, ελαφρά βελτιωμένο κατά 20 μονάδες βάσης
σε σχέση με το 2017 και 70 μονάδες βάσης σε σχέση με το 2016. Αν και η ανωτέρω
βελτίωση εκτιμάται ως μικρή, σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζει τη συνεπή
κερδοφορία σε μικτό επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου.
Αμοιβές Προσωπικού
Το κόστος μισθοδοσίας του Ομίλου για την περίοδο 2016 – 2018 αναλύεται ως εξής:
(ποσά σε €)
Μισθοί ημερομίσθια & επιδόματα
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Αποζημιώσεις απόλυσης
Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους
Σύνολο
Αριθμός προσωπικού

2016

2017*

2018

4.657.578

5.801.960

6.382.977

968.953

1.241.291

1.415.782

0

8.867

5.600

69.718

109.635

104.371

5.696.249

7.161.753

7.908.730

191

215

244

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης
2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.
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Η δραστηριότητα του Ομίλου δεν είναι εντάσεως κεφαλαίου αλλά βασίζεται στο
ανθρώπινο δυναμικό που απασχολεί. Ο Όμιλος σωρευτικά την περίοδο 2016 – 2018
αύξησε το προσωπικό του κατά 53 άτομα (+28%).
Επιπλέον των ανωτέρω, σημειώνεται ότι η μέση ετήσια δαπάνη ανά εργαζόμενο για
το 2018 διαμορφώθηκε σε €32.412 έναντι €29.823 το 2016, ήτοι αυξημένη κατά
8,7%.
Ανάλυση Λειτουργικού Κόστους
Το σύνολο των εξόδων για τις χρήσεις που έληξαν 2016-2018 αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)

2016

2017*

2018

Αμοιβές Προσωπικού

5.714.686

7.464.723

8.215.813

Μείον: Μεταφερόμενες στην ιδιοπαραγωγή
λογισμικών προγραμμάτων

-18.4377

-302.969

-304.184

Κόστος ανάλωσης υλικών

278.014

297.622

0

Αμοιβές τρίτων

1.842.951

883.784

1.040.919

Μείον: Μεταφερόμενες στην ιδιοπαραγωγή
λογισμικών προγραμμάτων

-342.280

0

0

Παροχές τρίτων

800.618

963.707

1.030.233

Φόροι και τέλη

35.629

31.178

27.428

Λοιπά διάφορα έξοδα

715.147

801.237

920.283

Προβλέψεις

310.900

75.533

70.469

Αποσβέσεις παγίων

633.361

647.105

875.886

9.692.575

10.564.298

11.876.847

Σύνολο

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης
2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Το λειτουργικό κόστος του Ομίλου αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από τις αμοιβές
προσωπικού, οι οποίες αποτελούν το 69% του συνολικού λειτουργικού κόστους.
Επίσης, η συγκεκριμένη κατηγορία κόστους αυξήθηκε κατά 30% περίπου το 2017 σε
σχέση με το 2016 και κατά 10% το 2018 σε σχέση με το 2017. Σημειώνεται ότι την
τριετία 2016-2018, ποσό €6.026,7 χιλ. αφορά το κόστος μισθοδοσίας για
προγραμματιστές στη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης των νέων προϊόντων που
παράγει ο Όμιλος.
Τα ανωτέρω συνολικά έξοδα του Ομίλου επιμερίστηκαν ως ακολούθως:
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(ποσά σε €)

2016

2017*

2018

Κόστος πωληθέντων

4.476.427

4.876.486

5.680.593

Έξοδα διάθεσης

2.101.241

1.997.434

2.275.060

Έξοδα διοίκησης

1.301.089

1.632.544

1.766.105

Έξοδα έρευνας

1.813.819

2.057.833

2.155.087

Σύνολο

9.692.575

10.564.297

11.876.845

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης
2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων του Ομίλου κατά τη χρήση 2018 ανήλθε σε 12%
έναντι του αντίστοιχου κονδυλίου του 2017 και είναι απόρροια κατά κύριο λόγο της
αύξησης του μισθολογικού κόστους, των αμοιβών τρίτων και παροχών τρίτων και
των αποσβέσεων. Ειδικότερα, τα έξοδα έρευνας αφορούν το κόστος μισθοδοσίας για
προγραμματιστές στη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης των νέων προϊόντων που
παράγει ο Όμιλος.
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα/Έξοδα
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ανάλυση των Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων
και Εξόδων για τα έτη 2016-2018:
(ποσά σε €)
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έσοδα από παροχές σε τρίτους
Είσπραξη επιχορηγήσεων
Έσοδα από ενοίκια
Λοιπά
Μερικό σύνολο

2016

2017*

2018

14.451
-6.636
0
34.137
41.952

15.120
235.811
0
108.098
359.030

66.898
78.604
0
58.488
203.990

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Λοιπά
Μερικό σύνολο
Σύνολο λοιπών λειτουργικών εσόδων

11.933
11.933
30.019

12.323
12.323
334.611

23.830
23.830
180.160

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης
2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Κατά τη χρήση του 2018, στα λοιπά λειτουργικά έσοδα, τα κύρια μεγέθη αποτέλεσαν
τα έσοδα από παροχές σε τρίτους που ανήλθαν σε €66,9 χιλ., ανερχόμενα στο 37%
των συνολικών λοιπών λειτουργικών εσόδων, καθώς και η είσπραξη επιχορήγησης
από κοινοτικούς πόρους (κοινοτικό πρόγραμμα ΙCT 4 GROWTH), το οποίο εν μέρει
χρηματοδότησε την επένδυση σε Software-As-A-Service, ποσού €78,6 χιλ. ή 43%
των συνολικών λοιπών λειτουργικών εσόδων. Για το 2017, η μεγαλύτερη πηγή
λοιπών εσόδων ήταν η είσπραξη επιχορήγησης από κοινοτικούς πόρους ποσού
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€235,0 χιλ. (κοινοτικό πρόγραμμα ΙCT 4 GROWTH), το οποίο εν μέρει
χρηματοδότησε την επένδυση σε Software-As-A-Service, που αποτέλεσε το 70%
περίπου των συνολικών λοιπών λειτουργικών εσόδων.
Χρηματοοικονομικά Έξοδα και Έσοδα
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα του Ομίλου για
τις χρήσεις 2016 – 2018:
(ποσά σε €)
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Έσοδα από τραπεζικές καταθέσεις
Δεδουλευμένοι τόκοι
Κέρδος αποτίμησης
Σύνολο
(ποσά σε €)
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Έξοδα τραπεζών (λογαριασμοί όψεως και αλληλόχρεοι)
Ζημία αποτίμησης
Ζημία από πώληση θυγατρικής εταιρείας
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο

2016

2017*

2018

58.269
0
-14.557
43.712
2016

29.734
396
-25.374
4.755
2017

3.765
0
0
3.765
2018

24.204
0
0
48.993
73.197

46.348
0
128.544
35.834
210.726

74.485
14.467
0
30.489
119.441

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης
2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Επισημαίνεται πως τα χρηματοοικονομικά έξοδα αποτελούν μόλις το 0,7% των
πωλήσεων του Ομίλου, καθώς η έκθεση του σε τραπεζικό δανεισμό είναι εξαιρετικά
περιορισμένη (βλέπε ενότητα 2.7 «Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου» του
Ενημερωτικού Δελτίου).
Κέρδη προ Φόρων
Τα Κέρδη προ φόρων για τη χρήση του 2018 διαμορφώθηκαν σε €1.977.339 έναντι
€1.368.005 το 2017 και €981.830 για τη χρήση του 2016. Ο Όμιλος κατάφερε την
εξεταζόμενη τριετία να αυξάνει την κερδοφορία του κατά 44,5% το 2018 σε σχέση με
το 2017 και κατά 39,3% σε σχέση με το 2016.
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2.15.1.2

Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ομίλου

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
του Ομίλου κατά την 31.12.2016, 31.12.2017 και 31.12.2018:
(ποσά σε €)
Ενεργητικό

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
31.12.2016

31.12.2017*

31.12.2018

329.684
1.824.856
508.928
0
118.433
77.656
2.859.558

575.301
2.717.904
508.928
0
253.362
93.027
4.148.521

5.785.332
422.688
0

6.242.761
447.086
10.675

469.932

455.465

2.871.682
9.549.634
12.409.192

2.985.817
10.141.804
14.290.325

1.336.800
563
1.272.401

1.336.800
563
1.630.633

1.336.800
563
1.577.131

-30.542

-60.572

-51.272

5.504.995

6.126.697

6.792.683

8.084.217

9.034.120

9.655.905

392
8.084.609

5.278
9.039.399

10.424
9.666.329

300.453

356.484

404.177

0
20.601
321.054

0
20.601
377.085

39.411
20.601
464.189

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές κα λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μερικό Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

301.086
40.725
596.033
455.422
678.567
2.071.833
2.392.887

104.953
271.708
516.356
1.624.927
474.766
2.992.708
3.369.794

861.402
473.658
676.339
1.385.110
763.299
4.159.808
4.623.997

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

10.477.496

12.409.192

14.290.325

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
282.031
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
2.115.287
Υπεραξία επιχειρήσεων
722.962
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
0
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
93.228
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
71.413
Μερικό Σύνολο
3.284.921
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
4.904.757
Λοιπές απαιτήσεις
494.610
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
0
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην
465.673
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα
1.327.532
Μερικό Σύνολο
7.192.572
Σύνολο ενεργητικού
10.477.493
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Συναλλαγματικές
διαφορές
μετατροπής
θυγατρικών σε ξένο νόμισμα
Αποτελέσματα εις νέο
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες
της Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις
Μερικό Σύνολο

λόγω

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης
2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.
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Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια του Ομίλου, τα οποία αφορούν σε εγκαταστάσεις σε ακίνητα
τρίτων, έπιπλα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λοιπό εξοπλισμό, απεικονίζονται στο
ιστορικό κόστος κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν
μειώσεις της αξίας τους. Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις ή οποιαδήποτε
άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. Η
εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή των εγκαταστάσεων κτηρίων και μεταφορικών μέσων για το
2018 είναι 11 έτη και 6,25 έτη, αντίστοιχα.
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αφορούν κυρίως ιδιοπαραγομένα
προϊόντα λογισμικού, τα οποία πωλούνται σε τρίτους. Η Διοίκηση της Εταιρείας
εκτιμά την ωφέλιμη ζωή αυτών στα επτά (7) έτη, εκτίμηση την οποία στηρίζει στις
πωλήσεις αυτών.
Το 2018, η Εταιρεία αγόρασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα
δικαιώματά

της,

προσωπικά

και

εμπράγματα

πνευματικής

ιδιοκτησίας,

το

Λογισμικό/Πηγαίο Κώδικα PocketBizMobile, στον οποίο δεν περιλαμβάνεται η
έκδοση του PocketBizCloud. Η αξία αγοράς διαμορφώθηκε στο ποσό των
€1.390.000, καταβλητέο σε τρεις (3) δόσεις εντός δέκα οκτώ (18) μηνών. Οι
πωλήσεις του προγράμματος αυτού ξεκίνησαν εντός της χρήσης 2018.
Ειδικότερα, στις χρήσεις 2017 και 2018, η λογιστική και η αναπόσβεστη αξία των
επενδύσεων του Ομίλου, που αφορούν στην ανάπτυξη ιδιοπαραγόμενων νέων
προϊόντων και σε σημαντικές επεκτάσεις των υφισταμένων προϊόντων λογισμικού,
παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα.
Έναρξη

Προσθήκες

Λογιστική
Αξία

Κόστος
Αποσβέσεων
ανά Χρήση

Σωρευμένες
Αποσβέσεις

Αναποσβέστη
Αξία

2017

5.883.096

302.969

6.186.065

518.540

4.490.761

1.695.304

2018

6.186.065

304.184

6.490.249

545.024

5.035.785

1.454.464

(ποσά σε €)

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις του Όμιλου για τα έτη 2017 και 2018 προέρχονταν κατά
97% και 98%, αντίστοιχα από πωλήσεις των ανωτέρω κεφαλαιοποιημένων
ιδιοπαραγόμενων λογισμικών προϊόντων που εμφανίζονται ως άυλα περιουσιακά
στοιχεία.
Υπεραξία Επιχειρήσεων
Η υπεραξία των θυγατρικών του Ομίλου αναλύεται ως εξής:
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(ποσά σε €)

31.12.2016

31.12.2017*

31.12.2018

Nova Consulting A.E.

102.892

102.892

102.892

Retail-Link A.E.

138.095

138.095

138.095

Alpha Software Solutions Μ.Ι.Κ.Ε.

267.940

267.940

267.940

Cardisoft A.E.

214.034

0

0

Σύνολο

722.962

508.928

508.928

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης
2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Σημειώνεται ότι ελέγχθηκε από τη Διοίκηση της Εταιρείας η περίπτωση απομείωσης
της υπεραξίας των Θυγατρικών της Εταιρείας και δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
(βλέπε και ενότητα 2.15.2.2 «Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης Ομίλου» του Ενημερωτικού Δελτίου).
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν
υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές
απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι
αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα
συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:
(ποσά σε €)

31.12.2016

31.12.2017*

31.12.2018

Υποχρέωση

Απαίτηση

Συμψ.
Υπόλοιπο

Υποχρέωση

Απαίτηση

Συμψ.
Υπόλοιπο

Υποχρέωση

Απαίτηση

Συμψ.
Υπόλοιπο

Άυλα
Περιουσιακά
Στοιχεία

342.384

235.044

-107.340

369.564

268.657

-100.907

377.910

331.118

-46.792

Απαιτήσεις

172.430

288.818

116.388

172.430

288.818

116.388

224.676

404.472

179.796

Αφορολόγητα
αποθεματικά

898.514

897.848

-666

898.514

897.848

-666

898.514

897.848

-666

Λοιπά

15.006

15.042

36

16.241

18.078

1.837

16.241

22.129

5.888

Παροχές σε
Εργαζόμενους

10.355

95.166

84.811

11.036

112.820

101.784

11.090

126.228

115.138

1.438.689

1.531.918

93.228

1.467.787

1.586.220

118.433

1.528.433

1.781.795

253.362

Σύνολο

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης
2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.
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Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου αφορούν στο σύνολό τους
εγγυήσεις σε ενοίκια – ΔΕΚΟ – εταιρείες λειτουργικής μίσθωσης αυτοκινήτων και
αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)
Εγγυήσεις ενοικίων κτιρίων
Εγγυήσεις ενοικίων αυτοκινήτων
Λοιπές εγγυήσεις
Σύνολο

31.12.2016
15.371
37.136
18.905
71.413

31.12.2017*
20.333
39.797
17.525
77.656

31.12.2018
23.871
47.229
21.926
93.027

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης
2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)
Πελάτες
Χρεωστικά προμηθευτών
Επιταγές Εισπρακτέες (χαρτοφυλακίου)
Επιταγές Εισπρακτέες μεταβιβασμένες σε Τράπεζες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

31.12.2016
4.066.033
3.324
1.903.138
0
4.800
-1.072.537
4.904.758

31.12.2017*
4.247.350
29.276
2.207.181
20.731
4.800
-724.007
5.785.332

31.12.2018
5.243.705
14.029
1.873.812
120.725
4.800
-1.014.310
6.242.761

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τις χρήσεις 2016-2018, οι οποίες ελεγχθεί από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης
2018 και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Σημειώνεται ότι το χαρτοφυλάκιο πελατών του Ομίλου εμπεριέχει εταιρείες/ομίλους,
όπως ενδεικτικά Φυσικό Αέριο Αττικής, Ξενοδοχεία Χανδρής, APIVITA, WIND,
Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, Pepsico-ΗΒΗ.
Επιπλέον των ανωτέρω, από την 01.01.2018, ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη
προσέγγιση του ΔΛΠ 9 και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη
τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεών του και το σχηματισμό των προβλέψεων για τους
πελάτες του, αλλά και για τις λοιπές εμπορικές απαιτήσεις. Σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού,

ο

Όμιλος

διενεργεί

έλεγχο

απομείωσης

των

απαιτήσεων,

χρησιμοποιώντας πίνακα με βάση τον οποίο υπολογίζονται οι αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πληροφόρηση σχετικά με
την έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο κατά τη χρήση 2018:
(ποσά σε €)
Αναμενόμενο ποσοστό πιστωτικής
ζημίας
Συνολικό ποσό εμπορικών απαιτήσεων
Αναμενόμενη πιστωτική ζημία

<30

31-90

>91

0,019%

4,464%

66,376%

5.348.164
1.028

409.904
18.299

1.499.004
994.983

Σύνολο

7.257.072
1.014.310

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2018, οι οποίες ελεγχθεί από Ορκωτούς
Ελεγκτές Λογιστές.
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Σημειώνεται ότι ο Όμιλος, την 31.12.2018, έχει προβεί σε σχηματισμό προβλέψεων
ύψους €1.014.310 που αντιστοιχούν στο σύνολο της αναμενόμενης πιστωτικής
ζημίας σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9. Επίσης, σημειωνεται ότι η ολοκλήρωση των έργων
που αναλαμβάνει ο Όμιλος ξεπερνούν το χρηματοοικονομικό έτος, έτσι όπως αυτό
ορίζεται. Συνεπώς, τα υπόλοιπα σε πελάτες είναι αυξημένα μιας και η τιμολόγηση
αυτών αναγνωρίζεται κατά την ολοκλήρωση των διαφόρων αυτών φάσεων αλλά η
εξόφλησή τους πραγματοποιείται με διαφορετικές εμπορικές συμφωνίες. Επίσης, ο
Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου λόγω μεγάλης
διασποράς πελατολογίου. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε δύο κανάλια,
συνεργάτες-μεταπωλητές

και

τελικούς

πελάτες.

Οι

συνεργάτες

είναι

ειδικά

επιλεγμένοι και υπάρχει αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Το ίδιο ισχύει και για
τους τελικούς πελάτες που, όντας συνήθως μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, έχουν
θετικό ιστορικό πιστώσεων.
Αναλυτικά, οι απαιτήσεις άνω των 365 ημερών ανά χρήση και οι απομειώσεις τους
για τον Όμιλο έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις άνω των 365 Ημερών
Ύψος απαιτήσεων

Απομείωση επί αυτών

31.12.017

994.996

724.007

31.12.017 με την προσαρμογή στο ΔΠΧΑ 9

994.996

892.184

1.021.247

941.126

(ποσά σε €)

31.12.018

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται υπόλοιπο πελάτη στις 31.12.2017, το οποίο να
παραμένει

ανείσπρακτο

στις

30.06.2019

και

για

το

οποίο

να

μην

έχει

πραγματοποιηθεί πρόβλεψη απομείωσης.
Λοιπές Απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)
Χρεώστες Διάφοροι
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Δεσμευμένες Καταθέσεις
Απαιτήσεις από Θυγατρικές Εταιρείες
Λοιπές Απαιτήσεις
Καθαρές Απαιτήσεις Χρεωστών

31.12.2016
25.144
262.319
3.000
0
204.147
494.610

31.12.2017*
23.586
180.969
3.000
0
215.132
422.688

31.12.2018
25.273
274.286
3.000
0
144.526
447.086

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 ελεγμένες από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018
και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Σημειώνεται ότι οι εύλογες αξίες των λοιπών απαιτήσεων δεν έχουν διαφορά από την
λογιστική αξία τους όπως αυτή εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Για τις
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επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις έχουν σχηματιστεί, σύμφωνα με τη Διοίκηση της
Εταιρείας, επαρκείς προβλέψεις.
Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίες αφορούν στο σύνολό τους
προκαταβολές φόρου εισοδήματος, αποτελούν κατά μέσο όρο για την εξεταζόμενη
τριετία το 52% του συνόλου των λοιπών απαιτήσεων, ενώ μόνο για το 2018
υπερβαίνουν το 61% του συνόλου. Οι Λοιπές Απαιτήσεις αφορούν προκαταβολές
προς ενεργούς συνεργάτες και προμηθευτές του Ομίλου.
Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)

31.12.2016

31.12.2017*

31.12.2018

Προπληρωθέντα έξοδα

0

0

10.675

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα (τόκοι δανείων σε θυγατρικές)

0

0

0

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

0

0

10.675

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 ελεγμένες από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018
και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)

31.12.2016

31.12.2017*

31.12.2018

10.237

14.589

13.488

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

1.317.297

2.857.095

2.972.330

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

1.327.532

2.871.682

2.985.817

Διαθέσιμα στο ταμείο

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 ελεγμένες από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018
και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Με βάση την πληροφόρηση που προκύπτει από τις δημοσιευμένες και ελεγμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
αποτελούν σχεδόν το 100% του εν λόγω λογαριασμού για την εξεταζόμενη τριετία και
κατά μέσο όρο το 19% του συνόλου του Ενεργητικού.
Μετοχικό Κεφάλαιο και Διαφορά Υπέρ το Άρτιο
Το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €1.336.800 διαιρούμενο
σε 4.456.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30. Η διαφορά από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο της Εταιρείας προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε
αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας, και είναι προσαρμοσμένη σύμφωνα με

109
ENTERSOFT A.E.

τα ΔΛΠ. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
Αποθεματικά
Τα αποθεματικά του Ομίλου αναλύονται ως εξής:

360.818

Ιδία
Συμμετοχή
στο
Πρόγραμμα
ICT4GROWTH
911.584

Σχηματισμός
Αποθεματικού
από
Επιδότηση
Παγίου
0

1.272.401

43.817

0

314.415

358.232

404.635

911.584

314.415

1.630.633

25.102

0

-78.604

-53.502

429.737

911.584

235.811

1.577.131

Τακτικό
Αποθεματικό

(ποσά σε €)
Υπόλοιπο 31.12.2016
Σχηματισμός κατά τη διάρκεια της
περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Σχηματισμός κατά τη διάρκεια της
περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018

Σύνολο

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 ελεγμένες από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018
και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.

Συναλλαγματικές Διαφορές Μετατροπής Θυγατρικών σε Ξένο Νόμισμα
Οι Συναλλαγματικές διαφορές αφορούν την μετατροπή των θυγατρικών από το ξένο
νόμισμα και αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)
Υπόλοιπο Έναρξης
Συναλλαγματική Διαφορά
ROMANIA
Συναλλαγματική Διαφορά
MIDDLE EAST FZ LLC
Υπόλοιπο Λήξης

από

θυγατρική

ENTERSOFT

31.12.2016
-36.974
-591

31.12.2017
-30.542
-4.797

31.12.2018
-60.572
692

από

θυγατρική

ENTERSOFT

7.023

-25.233

8.608

-30.542

-60.572

-51.272

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 ελεγμένες από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018
και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.

Αποτελέσματα εις Νέον
Τα αποτελέσματα εις νέον του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)
Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Αποτέλεσμα από πώληση θυγατρικής
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων
Έξοδα- έσοδα απευθείας σε Καθαρή θέση
Διανομή μερίσματος
Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

31.12.2016
5.051.017
0
905.934
23.351
-445.600
-29.708
5.504.995

31.12.2017*
5.504.995
216.271
1.028.528
0
-579.280
-43.817
6.126.697

31.12.2018
6.126.697
0
1.499.064
-228.697
-579.280
-25.102
6.792.683

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 ελεγμένες από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018
και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
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(ποσά σε €)

31.12.2016

31.12.2017*

31.12.2018

Υποχρεώσεις από συμβάσεις αυτοκινήτων leasing

0

0

39.411

Σύνολο

0

0

39.411

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 ελεγμένες από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018
και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν
επαναδιατυπώνεται.

Λοιπές Προβλέψεις
Οι Λοιπές προβλέψεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

31.12.2016
20.601
20.601

31.12.2017*
20.601
20.601

31.12.2018
20.601
20.601

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 ελεγμένες από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών
υποχρεώσεων του Ομίλου έχει ως εξής:
(ποσά σε €)
Προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
Προκαταβολές Πελατών
Σύνολο

31.12.2016
225.825
64.288
10.971
301.086

31.12.2017*
82.603
0
22.349
104.953

31.12.2018
52.651
744.112
64.638
861.402

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 ελεγμένες από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018
και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Η αύξηση των επιταγών πληρωτέων (μεταχρονολογημένων) σε επίπεδο Ομίλου
οφείλεται στην αγορά που πραγματοποίησε η Εταιρεία στη χρήση 2018 του
Λογισμικού/Πηγαίου Κώδικα PocketBizMobile, στον οποίο δεν περιλαμβάνεται η
έκδοση του PocketBizCloud. Η αξία αγοράς ανήλθε στο ποσό των €1.390.000, με το
τίμημα καταβλητέο σε τρεις (3) δόσεις εντός δέκα οκτώ (18) μηνών.
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Φόρου Εισοδήματος
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Φόρου Εισοδήματος του Ομίλου για το
2018 διαμορφώθηκαν σε €473.658, €271.708 για το 2017 και €40.725 για το 2016.
Λοιπές Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι λοιπές τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου για το 2018
διαμορφώθηκαν σε €676.339, σε €516.536 για το 2017 και €596.033 για το 2016.
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Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου, βάσει των υπαρχουσών
συμβάσεων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες για το 2018 εμφάνισαν υπόλοιπο
ποσού €1.385.110 και αφορούν βραχυπροθέσμα δάνεια. Τα αντίστοιχα ποσά για το
2017 και 2016 ήταν €1.624.927 και €455.422.
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2016
281.948
396.619
678.567

31.12.2017*
308.837
165.929
474.766

31.12.2018
391.891
371.407
763.299

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 ελεγμένες από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018
και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.

*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις
και οι αυξήσεις τους οφείλονται στην αύξηση του προσωπικού του Ομίλου. Οι λοιπές
υποχρεώσεις αφορούν συνήθη τρέχοντα υπόλοιπα των ενεργών συνεργατών και
πιστωτών της Εταιρείας.
2.15.1.3 Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ομίλου
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών
του Ομίλου για τις χρήσεις 2016-2018. Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία για τη χρήση
2016 που περιλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάζονται από τις
Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 και διαφέρουν από αυτά που
παρουσιάζονται

στις

Οικονομικές

Καταστάσεις

της

χρήσης

2018

λόγω

αναμορφώσεων και ορθότερης παρουσίασης.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
2016
(ποσά σε €)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
981.830
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
665.773
Προβλέψεις
301.231
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας
-43.711
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
73.197
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
-618.134
(Μείωση)/αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
0
(Μείωση)/αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην
56.231
τραπεζών και φόρων)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων από φόρους
-433.874
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
-73.197
Καταβλημένοι φόροι
-264.922
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
644.425
δραστηριότητες (α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
500.250
στοιχείων
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
-6.284
Τόκοι εισπραχθέντες
43.711
Εξαγορά εταιρειών
-1.905
Αύξηση/μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκτός
-9.299
δανείων)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
-474.028
δραστηριότητες (β)

2017*

2018

1.386.006

1.977.338

679.205
91.839
-4.755
210.727
-719.632
50.819

907.986
-69.067
-3.765
119.441
-774.772
0

138.797

1.223.378

-182.753
-210.727
-59.081

30.803
-119.441
-359.889

1.362.445

2.932.013

-446.795

-1.987.290

-8.214
4.755
0

-13.057
3.765
0

1.248

-2.199

-449.005

-1.998.781

0

-579.280

-579.280

-534.720

0

0

185.219

1.209.991

-239.816

-349.501

630.711

-819.096

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Διανομή μερίσματος
Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής και επιστροφής του
ποσού στους μετόχους
Αύξηση/μείωση Βραχυπρόθεσμων δανειακών
υποχρεώσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

-179.105

1.544.150

114.135

1.506.637

1.327.532

2.871.682

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1.327.532

2.871.682

2.985.817

Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 ελεγμένες από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018
και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.

Ο Όμιλος παρουσιάζει θετικές και αυξανόμενες ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες κατά την περίοδο 2016-2018. Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2017 οι
ταμειακές

ροές

από

λειτουργικές

δραστηριότητες

ανήλθαν

σε

€1.362.445

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 111% σε σχέση με το 2016, ενώ το 2018 ανήλθαν σε
€2.932.013, σημειώνοντας αύξηση κατά 115% σε σχέση με το 2017. Η διαδοχική
αυτή αύξηση οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην ενίσχυση των πωλήσεων και του
περιθωρίου κέρδους του Ομίλου.
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2.15.1.4 Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων για
τις χρήσεις 2016-2018:

(ποσά σε €)

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο στις
01.01.2016

1.871.520

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Συναλλαγματικές
διαφορές
Υπέρ το
Λοιπά
Αποτελέσματα
μετατροπής
άρτιο
Αποθεματικά
εις νέον
θυγατρικών σε
ξένο νόμισμα
563

1.242.693

-36.974

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

2.227

8.131.047

-445.600

Διανομή μερίσματος
Μείωση μετοχικού
κεφαλαίου με
επιστροφή σε
μετόχους

5.051.017

Δικαιώματα
μειοψηφίας

-445.600

-534.720

-534.720

Σχηματισμός
αποθεματικών

29.708

-29.708

29708

-475.308

Μεταφορά
αφορολόγητων
κρατήσεων σε κέρδη
εις νέον
Μεταβολή από
εξαγορά δικαιωμάτων
μειοψηφίας
Συναλλαγές με
ιδιοκτήτες

-534.720

0

0

0

980.320

-1.837

904.097

Καθαρό κέρδος
περιόδου μετά από
φόρους (α)

905.934

Λοιπά συνολικά
έξοδα περιόδου
μετά από φόρους (β)

23.351

6.432

Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα
περιόδου (α)+(β)

929.284

6.432

-1.837

933.881

29.783

Υπόλοιπο στις
31.12.2016

1.336.800

563

1.272.401

5.504.995

-30.542

391

8.084.608

Υπόλοιπο στις
01.01.2017

1.336.800

563

1.272.401

5.504.995

-30.542

391

8.084.608

Σχηματισμός
αποθεματικών

43.817

-43.817

Σχηματισμός
αποθεματικού από
επιδότηση παγίου

314.415

Μείωση μετοχικού
κεφαλαίου με
επιστροφή σε
μετόχους

314.415

Διανομή Μερίσματος

-579.280

-579.280

Αποτέλεσμα από
πώληση θυγατρικής

216.271

216.271

-406.826

-48.594

Μεταβολή από
εξαγορά δικαιωμάτων
μειοψηφίας
Συναλλαγές με

358.232
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(ποσά σε €)

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Συναλλαγματικές
διαφορές
Υπέρ το
Λοιπά
Αποτελέσματα
μετατροπής
άρτιο
Αποθεματικά
εις νέον
θυγατρικών σε
ξένο νόμισμα

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

4.886

1.033.414

ιδιοκτήτες
Καθαρό κέρδος
περιόδου μετά από
φόρους (α)

1.028.528

Λοιπά συνολικά
έξοδα περιόδου
μετά από φόρους (β)

0

Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα
περιόδου (α)+(β)

0

1.028.528

-30.030

4.886

1.003.384

Υπόλοιπο στις
31.12.2017

1.336.800

563

1.630.633

6.126.697

-60.572

5.278

9.039.399

Υπόλοιπο στις
01.01.2018

1.336.800

563

1.630.633

6.126.697

-60.572

5.278

9.039.399

25.102

-25.102

Σχηματισμός
αποθεματικών
Προβλέψεις πελατών
ΔΛΠ 9
Σχηματισμός
αποθεματικού από
επιδότηση παγίου

-228.697

-228.697

-78.604

-78.604

Αποτέλεσμα από
πώληση θυγατρικής
Μείωση μετοχικού
κεφαλαίου με
επιστροφή σε
μετόχους
Διανομή μερίσματος

-579.280

-579.280

-833.079

-886.581

Μεταβολή από
εξαγορά δικαιωμάτων
μειοψηφίας
Συναλλαγές με
ιδιοκτήτες
Καθαρό κέρδος
περιόδου μετά από
φόρους (α)

-53.502

1.499.064

Λοιπά συνολικά
έξοδα περιόδου
μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα
περιόδου (α)+(β)

5.146

9.300

1.499.064

9.300

9.300

5.146

Υπόλοιπο στις
1.336.800
563
1.577.131
6.792.683
-51.272
10.424
31.12.2018
Πηγή: Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2016, 2017 και 2018 ελεγμένες από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα στοιχεία της χρήσης 2017 προκύπτουν από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2018
και της χρήσης 2016 από τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2017.
*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ 9 και 15 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται.
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1.504.209

1.513.510

9.666.329

2.15.2 Χρηματοοικονομικές
Πληροφορίες
Ενδιάμεσων
Συνοπτικών
Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Περιόδου 01.01–30.06.2019
Στην

παρούσα

πληροφορίες

για

ενότητα
την

περιλαμβάνονται
ενδιάμεση

περίοδο

ενοποιημένες

χρηματοοικονομικές

01.01.30.06.2019,

όπως

αυτές

αποτυπώνονται στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις Περιόδου 01.01-30.06.2019.
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν
επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Χαράλαμπο Δ. Μπινέρη (Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ. 53311) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.», μέλος του δικτύου της «Crowe
Global» (Φωκίωνος Νέγρη 3, 11257 Αθήνα) και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας την 25.07.2019.
2.15.2.1
Ομίλου

Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται τα στοιχεία της Κατάστασης Συνολικού
Εισοδήματος του Ομίλου για την περίοδο 01.01–30.06.2019:
Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
01.01(ποσά σε €)
30.06.2018
Πωλήσεις
6.687.349
Κόστος Πωληθέντων
2.477.128
Μικτό κέρδος
4.210.221
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
90.794
Έξοδα διάθεσης
980.890
Έξοδα διοίκησης
855.559
Έξοδα Έρευνας
967.530
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
-5.070
Αποτελέσματα
Προ
φόρων
Χρηματοδοτικών
και
επενδυτικών
1.502.106
Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
-6.995
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
45.930
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
1.449.181
Φόρος εισοδήματος
356.189
Κέρδη μετά από φόρους (Α)
1.092.992
Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων στο εξωτερικό
6.235
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από φόρους (B)
6.235
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ (Α+Β)
1.099.228
Κέρδος που αναλογεί σε:
Κατόχους μετοχών της μητρικής
1.089.418
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
3.574
1.092.992
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα που αναλογούν:
Κατόχους μετοχών της μητρικής
1.095.653
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
3.574
1.099.228
Κέρδη ανά μετοχή:
Βασικά
0,2467
Απομειωμένα
0
Σύνοψη αποτελεσμάτων χρήσης
Αποτελέσματα Προ φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
2.028.064

01.0130.06.2019
8.045.497
2.575.585
5.469.912
69.361
1.119.747
993.678
1.091.238
371.345
1.963.265
37.127
78.434
1.921.958
541.430
1.380.528
25.340
25.340
1.405.868

1.374.339
6.189
1.380.528
1.399.679
6.189
1.405.868
0,3155
0
2.638.312

116
ENTERSOFT A.E.

Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
01.01(ποσά σε €)
30.06.2018
και Αποσβέσεων (EBITDA)
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων
1.502.106
(ΕΒΙΤ)

01.0130.06.2019
1.963.265

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Πωλήσεις
Ο Όμιλος, για το εξεταζόμενο διάστημα, σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 20,3% σε
ετήσια βάση στα έσοδα του. Οι πωλήσεις λογισμικών προγραμμάτων, οι οποίες
αποτελούν το 89% των εσόδων του, αυξήθηκαν κατά 22% την περίοδο 01.01 –
30.06.2019 σε σχέση με την 01.01 – 30.06.2018. Η αύξηση αποδίδεται στην
περαιτέρω διείσδυση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του στο
σύνολο των γεωγραφικών περιοχών που δραστηριοποιείται. Σχετικά με τις πωλήσεις
του Ομίλου ανά λειτουργικό και γεωγραφικό τομέα για την εν λόγω ενδιάμεση
περίοδο βλέπε ενότητα 2.5.2 «Κατανομή Εσόδων ανά Λειτουργικό Τομέα και
Γεωγραφική Κατανομή».
Αμοιβές Προσωπικού
Το κόστος μισθοδοσίας του Ομίλου για την περίοδο 01.01–30.06.2019 αναλύεται ως
εξής:
(ποσά σε €)
Μισθοί ημερομίσθια & επιδόματα
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Αποζημιώσεις απόλυσης
Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους
Σύνολο
Αριθμός προσωπικού

01.01-30.06.2018
2.726.108
605.531
3.967
49.726
3.385.332
244

01.01-30.06.2019
3.349.039
668.456
31.501
63.234
4.112.229
251

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 -30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών του Ομίλου είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του
κόστους μισθοδοσίας, τόσο από επιπλέον αμοιβές όσο και από προσλήψεις
προσωπικού. Συγκεκριμένα, το κόστος μισθοδοσίας διαμορφώθηκε στα €4.112.229
την περίοδο 01.01–30.06.2019, αυξημένο κατά 21,5% σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2018. Επιπλέον, ο αριθμός προσωπικού στις 30.06.2019 ανήλθε σε 251
άτομα έναντι 244 ατόμων 30.06.2018.
Λειτουργικά Έξοδα
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση των Λοιπών Λειτουργικών Εξόδων για
την περίοδο 01.01–30.06.2019 και 01.01–30.06.2018:
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(ποσά σε €)
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα έρευνας
Σύνολο

01.01-30.06.2018
980.890
855.559
967.530
2.803.979

01.01-30.06.2019
1.119.747
993.678
1.091.238
3.204.663

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 -30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Τα λειτουργικά έξοδα του α’ εξαμήνου του 2019 ανήλθαν σε €3.204.663,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018,
η οποία αποδίδεται σχεδόν στο σύνολό της στις νέες προσλήψεις και σε παροχές και
έξοδα σε τρίτους, δεδομένης της αύξησης του κύκλου εργασιών και την άμεση
συσχέτιση αυτού με το ανθρώπινο δυναμικό. Ειδικότερα, τα έξοδα έρευνας αφορούν
το κόστος μισθοδοσίας του Ομίλου για προγραμματιστές στη διαδικασία έρευνας και
ανάπτυξης των νέων προϊόντων που παράγει ο Όμιλος.
Χρηματοοικονομικά Έξοδα και Έσοδα
(ποσά σε €)
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

01.01- 30.06.2018
-6.995
45.930

01.01-30.06.2019
37.127
78.434

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 -30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2019 παρέμειναν όπως
και το αντίστοιχο διάστημα του 2018 σε πολύ χαμηλά επίπεδα, εξαιτίας της εξαιρετικά
περιορισμένης δανειακής επιβάρυνσης του Ομίλου. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι τα
χρηματοοικονομικά έξοδα της περιόδου 01.01–30.06.2019 αποτελούν μόλις το 0,9%
των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου.
Κέρδη προ Φόρων
Τα κέρδη προ φόρων για τη περίοδο 01.01–30.06.2019 διαμορφώθηκαν σε
€1.921.958 έναντι €1.449.181 την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καταγράφοντας
αύξηση κατά 32,6% ως απόρροια της ενίσχυσης των πωλήσεων και της
αποτελεσματικής διαχείρισης του λειτουργικού του κόστους.
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2.15.2.2

Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ομίλου

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
του Ομίλου για την περίοδο 01.01-30.06.2019:
Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
31.12.2018
(ποσά σε €)
Ενεργητικό
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
575.301
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
2.717.904
Υπεραξία επιχειρήσεων
508.928
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
0
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
253.362
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
93.027
Μερικό Σύνολο
4.148.522
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
6.242.761
Λοιπές απαιτήσεις
447.086
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
10.675
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω
455.465
αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα
2.985.817
Μερικό Σύνολο
10.141.804
Σύνολο ενεργητικού
14.290.326
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
1.336.800
Διαφορά υπέρ το άρτιο
563
Αποθεματικά
1.577.131
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών σε ξένο νόμισμα
-51.272
Αποτελέσματα εις νέο
6.792.683
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής
9.655.905
Δικαιώματα μειοψηφίας
10.424
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
9.666.329
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
404.177
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
39.411
Λοιπές προβλέψεις
20.601
Μερικό Σύνολο
464.189
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές κα λοιπές υποχρεώσεις
861.402
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
473.658
Λοιπές τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
676.339
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
1.385.110
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
763.299
Μερικό Σύνολο
4.159.808
Σύνολο υποχρεώσεων
4.623.997
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
14.290.326

30.06.2019

2.472.388
2.483.466
138.095
0
264.560
92.522
5.450.031
6.861.886
500.688
0
490.523
3.407.596
11.260.693
16.710.724
1.336.800
563
1.600.073
-25.932
7.302.698
10.214.202
12.158
10.226.360
441.820
1.922.832
20.601
2.385.254
309.327
1.029.284
479.995
1.117.278
1.163.227
4.099.111
6.484.364
16.710.724

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 -30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των
παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού.
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αφορούν σε λογισμικά προγράμματα,
συμπεριλαμβανομένων του κόστους ανάπτυξης και των αδειών λογισμικού, και η
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λογιστική τους αξία την 30.06.2019 ανήλθε σε €2.483,5 χιλ. έναντι €2.717,9 χιλ. την
31.12.2018.
Ειδικότερα, την 30.06.2019, η λογιστική και η αναπόσβεστη αξία των επενδύσεων
του Ομίλου, που αφορούν στην ανάπτυξη ιδιοπαραγόμενων νέων προϊόντων και σε
σημαντικές επεκτάσεις των υφισταμένων προϊόντων λογισμικού, παρουσιάζεται
αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα.
(ποσά σε €)

Έναρξη

Προσθήκες

Λογιστική
Aξία

Κόστος
αποσβέσεων
ανά Xρήση

Σωρευμένες
Aποσβέσεις

Αναποσβέστη
Aξία

30.06.2019

6.490.249

189.352

6.679.601

290.639

5.326.425

1.353.176

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις του Όμιλου για το πρώτοεξάμηνο 2019 προέρχονταν
κατά 99% από πωλήσεις των ανωτέρω κεφαλαιοποιημένων ιδιοπαραγόμενων
λογισμικών προϊόντων που εμφανίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Υπεραξία Επιχειρήσεων
Η υπεραξία των θυγατρικών του Ομίλου αναλύεται ως εξής:
(ποσά σε €)
Nova Consulting A.E.
Retail-Link A.E.
Alpha Software Solutions Μ.Ι.Κ.Ε.
Cardisoft A.E.
Σύνολο

31.12.2018
102.892
138.095
267.940
0
508.928

30.06.2019
0
138.095
0
0
138.095

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 -30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και τη μελέτη απομείωσης της υπεραξίας των
θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου που διενεργήθηκε, στις 30.06.2019 η Εταιρεία έχει
επιβαρύνει τα αποτελέσματά της κατά το ποσό των €370.832.
Ειδικότερα, σχετικά με την υπεραξία που δημιουργήθηκε κατά την εξαγορά των
εταιρειών Alpha Software Solutions Μ.Ι.Κ.Ε.και NOVA CONSULTING Α.Ε.
σημειώνονται τα ακόλουθα:
Οι πελάτες που αποκτήθηκαν μετά την εξαγορά των δύο αυτών εταιρειών είχαν
σημαντικούς, αν και διαρκώς μειούμενους τζίρους, τα τελευταία χρόνια. Εντός του
πρώτου εξαμήνου 2019, όμως, οι πωλήσεις από αυτούς τους πελάτες μειώθηκαν
σημαντικά και ταυτόχρονα συνέβησαν δύο γεγονότα που σηματοδοτούν ότι και στο
μέλλον τα έσοδα από αυτούς τους πελάτες είναι δύσκολο να ανακάμψουν.
Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πελατών δεν αγόρασε νέα προϊόντα
ή νέες άδειες χρήσης λογισμικού. Το γεγονός αυτό, συνήθως, υποδεικνύει ή ότι οι
πελάτες είναι σε φθίνουσα πορεία ή ότι το λογισμικό της Εταιρείας είναι πιθανόν
ανενεργό. Επιπλέον, μία σημαντική μερίδα πελατών σταμάτησε εντός του πρώτου
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εξαμήνου του 2019 την ανανέωση των ετήσιων συμβάσεων νέων εκδόσεων και
υποστήριξης. Τα έσοδα αυτά είναι ετησίως επαναλαμβανόμενα και η διακοπή τους
υποδεικνύει ότι ο πελάτης και στο μέλλον δεν θα αποφέρει σημαντικά έσοδα.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να προβεί
σε απομείωση της υπεραξίας. Αρχικές ενδείξεις σε λίγους από αυτούς τους πελάτες
υπήρχαν και το 2018, αλλά η συνολική μείωση του τζίρου ήταν πολύ μικρή σε σχέση
με το 2017 και η Διοίκηση εκτίμησε ότι τα έσοδα θα μπορούσαν να ανακάμψουν στο
μέλλον.
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν
υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές
απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι
αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα
συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:
(ποσά σε €)
Άυλα Περιουσιακά
Στοιχεία
Απαιτήσεις
Αφορολόγητα
αποθεματικά
Λοιπά
Παροχές σε
Εργαζόμενους
Σύνολο

31.12.2018

30.06.2019

Υποχρέωση

Απαίτηση

Συμψ.
Υπόλοιπο

Υποχρέωση

Απαίτηση

Συμψ.
Υπόλοιπο

377.910

331.118

-46.792

390.402

362.911

-27.492

224.676

404.472

179.796

242.407

408.152

165.745

898.514

897.848

-666

898.514

897.849

-665

16.241

22.129

5.888

68.646

70.318

1.672

11.090

126.228

115.138

11.090

136.392

125.302

1.528.433

1.781.795

253.362

1.611.062

1.875.622

264.560

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 -30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Στη χρήση 2015, η Εταιρεία είχε διαφοροποιήσεις στις αναβαλλόμενες υποχρεώσεις
και αυτό οφείλεται στον αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων
επί αφορολογήτων κρατήσεων προερχόμενων από απαλλασσόμενες της φορολογίας
δαπανών ερευνών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παραγ. 1 περ. ια του Ν. 2238/1994
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 22α του Ν.4172/2013, τα οποία
μεταφέρθηκαν στο υπόλοιπο εις νέον.
Έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες προσαρμογές επί των αναβαλλόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων στον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η Εταιρεία, λόγω της αναμενόμενης αλλαγής των φορολογικών συντελεστών
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.4579/2018, προέβη σε εφαρμογή τροποποιημένου
φορολογικού συντελεστή για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας στις
διαφορές που η ημερομηνία αναστροφής τους είναι μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.
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Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου αφορούν στο σύνολό τους
εγγυήσεις σε ενοίκια, ΔΕΚΟ και εταιρείες λειτουργικής μίσθωσης αυτοκινήτων. Το
υπόλοιπο του λογαριασμού την 01.01– 30.06.2019 ανήλθε σε €91.522 έναντι
€93.027 την 31.12.2018.
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)
Πελάτες
Χρεωστικά προμηθευτών
Επιταγές Εισπρακτέες (χαρτοφυλακίου)
Επιταγές Εισπρακτέες μεταβιβασμένες σε Τράπεζες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

31.12.2018
5.243.705
14.029
1.873.812
120.725
4.800
-1.014.310
6.242.761

30.06.2019
5.114.993
6.114
2.704.666
28.465
4.800
-997.152
6.861.886

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 -30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση
του ΔΛΠ 9 και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια
ζωής των απαιτήσεών του.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, ο Όμιλος διενεργεί έλεγχο απομείωσης των
απαιτήσεων, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μέθοδο υπολογισμού, βασισμένη στις
αρχές του ΔΠΧΑ 9, με βάση τον οποία προσδιορίζονται οι αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές.
Αναλυτικά οι απαιτήσεις άνω των 365 ημερών ανά χρήση και οι απομειώσεις τους για
τον Όμιλο έχουν ως εξής:
Απαιτήσεις άνω των 365 Ημερών
(ποσά σε €)
30.06.2019

Ύψος απαιτήσεων
1,037.633

Απομείωση επί αυτών
895.406

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)
Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

31.12.2016
10.237
1.317.297
1.327.532

31.12.2017
14.589
2.857.095
2.871.682

31.12.2018
13.488
2.972.330
2.985.817

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 -30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Με βάση την πληροφόρηση που προκύπτει από τις δημοσιευμένες και ελεγμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

122
ENTERSOFT A.E.

αποτελούν σχεδόν το 100% του εν λόγω λογαριασμού ή κατά μέσο όρο το 20% του
συνόλου του Ενεργητικού.
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των €1.336.800,
διαιρούμενο σε 4.456.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30. Όλες οι μετοχές είναι
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών. Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)
Υποχρεώσεις από συμβάσεις ακινήτων με δικαίωμα χρήσης
Υποχρεώσεις από συμβάσεις αυτοκινήτων leasing
Σύνολο

31.12.2018
0
39.411
39.411

30.06.2019
1.301.583
621.249
1.922.832

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 -30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Η μεταβολή που παρατηρείται στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις οφείλεται
στην υιοθέτηση από τον Όμιλο του ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», καθώς και στην αλλαγή
της λογιστικής πολιτικής στη χρήση 2018. Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16
καταχωρίζοντας την υποχρέωση, καθώς και την αξία των περιουσιακών στοιχείων με
δικαίωμα χρήσης από τις μισθώσεις, κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής, για
τις μισθώσεις οι οποίες προηγουμένως κατατάσσονταν ως λειτουργικές μισθώσεις
σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και δεν αναμόρφωσε τη συγκριτική πληροφορία. Για τον
προσδιορισμό της αξίας των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
χρησιμοποιήθηκε ως επιτόκιο το μέσω επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου το οποίο
υπολογίστηκε σε 4,72%.
Για

τον

προσδιορισμό

της

αξίας

των

αυτοκινήτων

με

δικαίωμα

χρήσης

χρησιμοποιήθηκαν τα διαφορικά εμπορικά μικτά επιτόκια ανά κατηγορία αυτοκίνητου,
όπως αυτά γνωστοποιήθηκαν από τις εταιρείες μίσθωσης με την οποίες
συνεργάζεται ο Όμιλος, τα οποία κυμαίνονται από 2,6% έως 6,19%
Ο Όμιλος επιμέτρησε τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης στο ποσό που
ισούται με την υποχρέωση από τη μίσθωση, προσαρμοσμένο κατά το ποσό τυχόν
προπληρωμένων ή δουλευμένων μισθωμάτων που αφορούν την εν λόγω μίσθωση
και τα οποία είχαν αναγνωριστεί στην κατάσταση οικονομικής θέσης αμέσως πριν
από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. Ο Όμιλος επέλεξε να εφαρμόσει το
πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν αναγνωριστεί πριν την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του ΔΠΧΑ 16 ως μισθώσεις εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 17 και τη διερμηνεία
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ΕΔΔΠΧΑ 4. Συνεπώς, ο Όμιλος δεν θα εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που
δεν είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί ως συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το
ΔΛΠ 17 και τη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4. Ο Όμιλος επέλεξε να χρησιμοποιήσει τις
εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες
λήγουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής και των
συμβάσεων μίσθωσης για τις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι
χαμηλής αξίας.
Λοιπές Προβλέψεις
Οι Λοιπές Προβλέψεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο

31.12.2018
20.601
20.601

30.06.2019
20.601
20.601

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 -30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Λοιπές Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι Λοιπές Φορολογικές Υποχρεώσεις του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
(ποσά σε €)
Φόρος Εισοδήματος περιόδου
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

01.01-30.06.2018
369.859
-13.667
356.189

01.01-30.06.2019
564.534
-23.103
541.430

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 -30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
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Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ομίλου

2.15.2.3

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών
του Ομίλου για την περίοδο 01.01–30.06.2019.
Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(ποσά σε €)
01.01-30.06.2018
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
1.449.181
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
525.958
Προβλέψεις
-2.580
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας
6.995
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
45.930
Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων
-663.548
(Μείωση)/αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
10.999
(Μείωση)/αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην
400.153
τραπεζών και φόρων)
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων από φόρους
101.096
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
-45.930
Καταβλημένοι φόροι
0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
1.828.254
δραστηριότητες (α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Αύξηση/μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Πώληση παγίων στοιχείων
Αύξηση/μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (εκτός
δανείων)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Ταμειακές
ροές
από
χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Διανομή μερίσματος
Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής και επιστροφής του
ποσού στους μετόχους
Αύξηση/μείωση
Βραχυπρόθεσμων
Δανειακών
υποχρεώσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

1.921.958
675.046
292.428
-37.127
78.434
-566.035
0
-933.830
-316.065
-78.434
-2.106
1.034.271

-1.628.603

-261.424

-2.716
-6.995
0
-45.930
2.989

2.248
37.127
0
-165.283

-1.681.255

-387.333

0
0

-4.455

51.979
51.979

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) +(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

01.01-30.06.2019

198.978
2.871.682
3.070.660

0
-220.704
-225.159

421.779
2.985.817
3.407.596

Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 -30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες για την περίοδο 01.0130.06.2019 διαμορφώθηκαν στο €1.034.271 έναντι €1.828.254 την αντίστοιχη
περσινή

περίοδο.

Η

μεταβολή

αποδίδεται

στη

σημαντική

μείωση

των

βραχυπρόθεσμων και των φορολογικών υποχρεώσεων κατά €933.380 και €316.065,
αντίστοιχα.
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Αναφορικά με τις ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, ο Όμιλος
εμφάνισε εκροή ποσού €387.333 για την περίοδο 01.01–30.06.2019 σε σχέση με
εκροή ποσού €1.681.255 την αντίστοιχη περίοδο του 2018, καθώς οι αγορές
ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων περιορίστηκαν σε €261.424
για την περίοδο 01.01–30.06.2019 έναντι €1.628.603 την αντίστοιχη περίοδο του
2018.
Τέλος, οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες παρουσίασαν εκροές
ποσού €225.159 για την εξεταζόμενη περίοδο. Η εκροή αποδίδεται στην
αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων.
Συνολικά, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου για την 01.01–
30.06.2019 διαμορφώθηκαν στα €3.407.596, ενισχυμένα κατά 11% περίπου σε
σχέση με την 01.01–30.06.2018.
2.15.2.4
Ενδιάμεση
Κεφαλαίων Ομίλου

Ενοποιημένη

Κατάσταση

Μεταβολών

Ιδίων

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων της
Εταιρείας για την περίοδο 01.01–30.06.2019:

(ποσά σε €)
Υπόλοιπο
στις
01.01.2018
Σχηματισμός
αποθεματικών
Προβλέψεις πελατών
ΔΛΠ 9
Σχηματισμός
αποθεματικού
από
επιδότηση παγίου
Αποτέλεσμα
από
πώληση θυγατρικής
Μείωση
μετοχικού
κεφαλαίου
με
επιστροφή
σε
μετόχους
Διανομή μερίσματος
Μεταβολή
από
εξαγορά δικαιωμάτων
μειοψηφίας
Συναλλαγές
με
ιδιοκτήτες

Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Συναλλαγματικές
διαφορές
Μετοχικό
Υπέρ το
Λοιπά
Αποτελέσματα
μετατροπής
Κεφάλαιο
άρτιο
Αποθεματικά
εις νέον
θυγατρικών σε
ξένο νόμισμα
1.336.800

Καθαρό
κέρδος
περιόδου μετά από
φόρους (α)
Λοιπά
συνολικά
έξοδα
περιόδου
μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά
συνολικά
έσοδα
περιόδου (α)+(β)

563

1.630.633

6.126.697

25.102

-25.102

-60.572

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

5.278

9.039.399

-228.697

-228.697

-78.604

-53.502

-78.604

-579.280

-579.280

-833.079

-886.581

1.499.064

5.146

9.300

1.499.064

9.300

9.300

5.146
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1.504.209

1.513.510

Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Συναλλαγματικές
διαφορές
Μετοχικό
Υπέρ το
Λοιπά
Αποτελέσματα
μετατροπής
Κεφάλαιο
άρτιο
Αποθεματικά
εις νέον
θυγατρικών σε
ξένο νόμισμα

(ποσά σε €)
Υπόλοιπο
στις
31.12.2018
Υπόλοιπο
στις
01.01.2019
Σχηματισμός
αποθεματικών
Σχηματισμός
αποθεματικού
από
επιδότηση παγίου
Διανομή μερίσματος
θυγατρικής
σε
δικαιώματα
μειοψηφίας
Διανομή μερίσματος
Συναλλαγές
με
ιδιοκτήτες

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

1.336.800

563

1.577.131

6.792.683

-51.272

10.425

9.666.329

1.336.800

563

1.577.131

6.795.682

-51.272

10.425

9.666.329

62.244

-62.244

0

-39.302

-39.302

4.455

-4.455

-806.535
0

0

22.942

-806.535

-864.324

0

-4.455

Καθαρό
κέρδος
περιόδου μετά από
1.374.339
6.189
φόρους (α)
Λοιπά
συνολικά
25.340
έξοδα
περιόδου
μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά
συνολικά
έσοδα
περιόδου (α)+(β)
Υπόλοιπο
στις
1.336.800
563
1.600.073
7.302.698
-25.932
12.158
30.06.2019
Πηγή: Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01 -30.06.2019
επισκοπημένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

2.15.3 Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης
Στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, η Εταιρεία παρουσιάζει ορισμένους Εναλλακτικούς
Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης («Alternative Performance Measures»), βάσει των
ESMA Guidelines on Alternatives Measures της 05.10.2015) εκτός ΔΠΧΑ που
απορρέουν από τις Οικονομικές του Καταστάσεις. Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης
της Απόδοσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα μεγέθη που έχουν
υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΔΠΧΑ.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται κατωτέρω
α) Οι δείκτες οικονομικής διάρθρωσης του Ομίλου:
 «Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Σύνολο Ενεργητικού»
 «Ενσώματα & άυλα πάγια στοιχεία προς Σύνολο Ενεργητικού»
 «Καθαρή

Θέση

προς

Σύνολο

Καθαρής

θέσης,

Προβλέψεων

και

Υποχρεώσεων»
 «Σύνολο Μακροπρόθεσμων & Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων & Υποχρεώσεων»
 «Καθαρή Θέση προς Ενσώματα & Άυλα Πάγια Στοιχεία»
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0

-845.837

1.380.528

25.340

10.226.360

 «Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις»
 «Κεφάλαιο Κίνησης προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό»
β) οι δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας του Ομίλου:
 «Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους προς Κύκλο Εργασιών
(καθαρό)»
 «Αποτελέσματα προ Φόρων προς Κύκλο Εργασιών & Λοιπά Συνήθη
Έσοδα»
 «Αποτελέσματα προ Φόρων προς Καθαρή Θέση»
 «Μικτά Αποτελέσματα προς Κύκλο Εργασιών (καθαρό)»
γ) οι δείκτες αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας του Ομίλου:
 «Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)
 «EBITDA προς Χρεωστικούς Τόκους»
 «Περιθώριο Μικτού Κέρδους
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της
Απόδοσης (ΕΔΜΑ), οι οποίοι υπολογίστηκαν με βάση τις Ετήσιες Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018 και 2017:
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης
(ποσά σε €)

2016

2017

2018

1.011.316

1.573.978

2.093.014

665.773

679.205

907.986

Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων
(EBITDA) (1)+(2)

1.677.089

2.253.182

3.001.000

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (3)

7.192.572

9.549.634

10.141.804

Σύνολο Ενεργητικού (4)

10.477.493

12.409.192

14.290.325

68,6%

77,0%

71,0%

282.031

329.684

575.301

2.115.287

1.824.856

2.717.904

22,9%

17,4%

23,0%

8.084.609

9.039.399

9.666.329

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (8)

321.054

377.085

464.189

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (9)

2.071.833

2.992.708

4.159.808

Σύνολο Υποχρεώσεων (10)=(8)+(9)

2.392.887

3.369.794

4.623.997

Καθαρή Θέση/Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων
και Υποχρεώσεων (7)/((7)+(8)+(9))

77,2%

72,8%

67,6%

Σύνολο Μακροπρόθεσμων & Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων/Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων

22,8%

27,2%

32,4%

Αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (1)
Αποσβέσεις (2)

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Σύνολο Ενεργητικού (3)/(4)
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (5)
Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (6)
Ενσώματα & Άυλα Πάγια Στοιχεία/Σύνολο
Ενεργητικού ((5)+(6))/(4)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (7)
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Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης
(ποσά σε €)
& Υποχρεώσεων (10)/((7)+(8)+(9))

2016

2017

2018

Καθαρή Θέση/Ενσώματα & Άυλα Πάγια Στοιχεία
(7)/((5)+(6))

337,2%

419,6%

293,5%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις (3)/(9)

347,2%

319,1%

243,8%

Κεφάλαιο Κίνησης/Κυκλοφορούν Ενεργητικό ((3)(9))/(3)

71,2%

68,7%

59,0%

Πωλήσεις (11)

10.673.872

11.791.567

13.789.700

Μικτό Κέρδος (12)

6.197.445

6.915.081

8.109.106

Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης (13)

41.953

359.030

203.990

Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων (14)

981.830

1.368.006

1.977.338

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους (15)

904.150

1.033.414

1.504.209

Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους / Κύκλο
Εργασιών (καθαρός) (15)/(11)

8,5%

8,8%

10,91%

Αποτελέσματα προ Φόρων/Κύκλο Εργασιών & Λοιπά
Συνήθη Έσοδα (14)/((11)+(13))

9,2%

11,3%

14,11%

Αποτελέσματα προ Φόρων/Καθαρή Θέση (14)/(7)

12,1%

15,13%

20,46%

Μικτά Αποτελέσματα / Κύκλο Εργασιών (καθαρός)
(12)/(11)

58,1%

58,5%

58,8%

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (16)

73.197

210.727

119.441

2.291,2%

1.069,2%

2.512,5%

58,1%

58,6%

58,8%

EBITDA/Χρεωστικούς Τόκους ((1)+(2))/(16)
Μικτό Περιθώριο Κέρδους (12/11)

Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Πηγή: Τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2016 προέρχονται από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ τα οικονομικά Στοιχεία των χρήσεων 2017-2018 προέρχονται από τις
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί από
την Εταιρεία σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και έχουν ελεγχθεί από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», μέλος του δικτύου της
CROWE Global».

Αναφορικά με τη μεταβολή των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης της Απόδοσης την
31.12.2017 και 31.12.2018 σημειώνονται τα κάτωθι:


Ο

δείκτης

«Κυκλοφορούν

Ενεργητικό

προς

Σύνολο

Ενεργητικού»

παρουσίασε αύξηση το 2017 σε σχέση με το 2016 και μειώθηκε κατά το 2018
σε σχέση με το 2017, ως αποτέλεσμα της μεταβολής της σχέσης των
κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού ως προς το σύνολο αυτών.
Ειδικότερα, η μείωση του δείκτη κατά το 2018 οφείλεται στη σημαντική
αύξηση κατά 45,1% των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του Ενεργητικού το
2018, κυρίως ως συνέπεια της αύξησης των αύλων περιουσιακών στοιχείων
κατά €893 χιλ. περίπου. Αντίστοιχα, η αύξηση του δείκτη κατά το 2017
οφείλεται στη μείωση κατά 12,9% των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του
Ενεργητικού το 2017 έναντι του αντίστοιχου ποσού του 2016, κυρίως ως
συνέπεια της μείωσης των αύλων περιουσιακών στοιχείων κατά €290 χιλ.
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περίπου και της μείωσης του κονδυλίου υπεραξία επιχειρήσεων κατά €214
χιλ. περίπου.


Ο δείκτης «Ενσώματα & Άυλα Πάγια Στοιχεία προς Σύνολο Ενεργητικού»
παρουσίασε μείωση το 2017 σε σχέση με το 2016 για να επανέλθει το 2018
περίπου στα επίπεδα του 2016. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αντίστοιχη
αυξομείωση των Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων στο εξεταζόμενο
διάστημα.



Ο δείκτης «Καθαρή Θέση προς Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και
Υποχρεώσεων» κινήθηκε μειούμενος από το 2016 στο 2018, κυρίως εξαιτίας
του μεγαλύτερου ρυθμού αύξησης των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
(κυρίως ως προς το κονδύλι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις) σε σχέση
με την αύξηση που παρατηρήθηκε στα Ίδια Κεφάλαια.



Ο δείκτης «Σύνολο Μακροπρόθεσμων & Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
προς Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων & Υποχρεώσεων» κινήθηκε
αυξανόμενος από το 2016 στο 2018 λόγω του αυξημένου ρυθμού αύξησης
των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (κυρίως ως προς το κονδύλι
Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις) σε σχέση με την αύξηση των Ιδίων
Κεφαλαίων.



Ο δείκτης «Καθαρή Θέση προς Ενσώματα & Άυλα Πάγια Στοιχεία» κινήθηκε
σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας έντονη αυξομείωση από το 2016 στο
2017 και κατόπιν στο 2018. Η αυξομείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην αντίστοιχη αυξομείωση των Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων στο
εξεταζόμενο διάστημα.



Ο δείκτης «Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις»
παρά το γεγονός ότι κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, σημείωσε σταδιακή
αποκλιμάκωση από το 2016 έως το 2018, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην αύξηση των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (κυρίως ως προς το
κονδύλι Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις) σε ταχύτερους ρυθμούς από
την αντίστοιχη αύξηση του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.



Ο δείκτης «Κεφάλαιο Κίνησης προς Κυκλοφορούν Ενεργητικό», ο οποίος
υποδεικνύει το τμήμα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού που χρηματοδοτείται
από το πλεόνασμα των Ιδίων Κεφαλαίων και των Μακροπρόθεσμων
Υποχρεώσεων (διαρκή κεφάλαια), παρουσίασε σταδιακή αποκλιμάκωση από
το 2016 στο 2018, ως αποτέλεσμα της αύξησης των Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων (κυρίως ως προς το κονδύλι Προμηθευτές και Λοιπές
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Υποχρεώσεις) σε ταχύτερους ρυθμούς από την αντίστοιχη αύξηση του
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.


Ο δείκτης «Αποτελέσματα Περιόδου μετά από Φόρους προς Κύκλο Εργασιών
(καθαρός)» ή καθαρό περιθώριο κέρδους παρέμεινε σχεδόν σταθερός από το
2016 στο 2017, ενώ παρουσίασε αύξηση το 2018 λόγω της ισχυρότερης
αύξησης των κερδών έναντι των πωλήσεων.



Ο δείκτης «Αποτελέσματα προ Φόρων προς Κύκλο Εργασιών & Λοιπά
Συνήθη Έσοδα» σημείωσε αύξηση τόσο το 2017 όσο και το 2018 έναντι των
αμέσως προηγούμενων ετών, η οποία πέρα από τον ισχυρότερο ρυθμό
βελτίωσης των κερδών έναντι των πωλήσεων ενισχύθηκε και από τη
σημαντική αύξηση των Λοιπών Εσόδων Εκμετάλλευσης.



Ο δείκτης «Αποτελέσματα προ Φόρων προς Καθαρή Θέση» σημείωσε
σημαντική ενίσχυση από το 2016 στο 2018, η οποία οφείλεται στο
χαμηλότερο ρυθμό ενίσχυσης των Ιδίων Κεφαλαίων μέσω των κερδών εις
νέον σε σχέση με τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανά χρήση.



Ο δείκτης «Μικτά Αποτελέσματα προς Κύκλο Εργασιών (καθαρός)»
παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια του εξεταζόμενου
διαστήματος και απεικονίζει την επιτυχία της Εταιρείας να συγκρατεί το
κόστος πωληθέντων όσο αυξάνονται οι πωλήσεις.



Ο δείκτης «EBITDA προς Χρεωστικούς Τόκους», ο οποίος χρησιμοποιείται
για τον υπολογισμό του βαθμού κάλυψης των χρηματοοικονομικών εξόδων
από τη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου, κυμάνθηκε καθ΄ όλη την
εξεταζόμενη τριετία σε υψηλά επίπεδα τόσο λόγω της αύξησης του EBITDA
αλλά κυρίως λόγω των χαμηλών χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου,
απόρροια των χαμηλών δανειακών του υποχρεώσεων.

Ο τρόπος υπολογισμού των ανωτέρω δεικτών παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:
Κέρδη προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων αποσβέσεων
και απομειώσεων (ΕBITDA)
Κυκλοφορούν ενεργητικό προς
Σύνολο ενεργητικού
Ενσώματα & άυλα πάγια
στοιχεία προς Σύνολο
ενεργητικού
Καθαρή θέση προς Σύνολο
καθαρής θέσης, προβλέψεων
και υποχρεώσεων
Σύνολο Μακροπρόθεσμων &
Βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων προς Σύνολο
Καθαρής θέσης προβλέψεων &

Το EBITDA ορίζεται ως τα κέρδη χρήσης προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων, πλέον των
συνολικών αποσβέσεων.
Ο δείκτης ορίζεται ως το πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
δια το Σύνολο Ενεργητικού.
Ο δείκτης ορίζεται ως το πηλίκο του αθροίσματος των Ενσώματων
Ακινητοποιήσεων με τα Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία δια το
Σύνολο Ενεργητικού.
Ο δείκτης ορίζεται ως το πηλίκο του Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων δια
του αθροίσματος του Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων με το Σύνολο
Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων και το Σύνολο Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων.
Ο δείκτης ορίζεται ως το πηλίκο του αθροίσματος του Συνόλου
Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων με το Σύνολο Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων δια του αθροίσματος του Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων
με το Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων και το Σύνολο
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υποχρεώσεων
Καθαρή θέση προς Ενσώματα &
άυλα πάγια στοιχεία
Κυκλοφορούν ενεργητικό προς
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κεφάλαιο κινήσεως προς
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποτελέσματα περιόδου μετά
από φόρους προς Κύκλο
Εργασιών (καθαρός) ή καθαρό
περιθώριο κέρδους
Αποτελέσματα προ φόρων προς
Κύκλο Εργασιών & Λοιπά
συνήθη έσοδα
Αποτελέσματα προ φόρων προς
Καθαρή θέση
Μικτά Αποτελέσματα προς
Κύκλο Εργασιών (καθαρός)
EBITDA προς Χρεωστικούς
Τόκους

Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων.
Ο δείκτης ορίζεται ως το πηλίκο του Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων δια
του αθροίσματος των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων με τα Άυλα
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία.
Ο δείκτης ορίζεται ως το πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
δια το Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων.
Ο δείκτης ορίζεται ως το πηλίκο της αφαίρεσης του Συνόλου
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων από το Κυκλοφορούν Ενεργητικό
δια το Κυκλοφορούν Ενεργητικό.
Ο δείκτης ορίζεται ως το πηλίκο των Κερδών(ζημιών) μετά από
Φόρους δια τις Πωλήσεις.
Ο δείκτης ορίζεται ως το πηλίκο των Κερδών(ζημιών) προ φόρων
δια του αθροίσματος των Πωλήσεων με τα Λοιπά Έσοδα
Εκμετάλλευσης.
Ο δείκτης ορίζεται ως το πηλίκο των Κερδών(ζημιών) προ Φόρων
δια του Συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων.
Ο δείκτης ορίζεται ως το πηλίκο του Μικτού Κέρδους δια τις Καθαρές
Πωλήσεις.
Ο δείκτης ορίζεται ως το πηλίκο των Κερδών χρήσης προ Φόρων,
Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων, πλέον των
συνολικών Αποσβέσεων δια τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία με βάση τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
των χρήσεων 2017 και 2018.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι πάγια θα χρησιμοποιεί στις οικονομικές
καταστάσεις τους παραπάνω Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης.
Για την πληροφόρηση της παρούσας ενότητας έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες
διαδικασίες από την Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι
Α.Ε., σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως
περιγράφονται στην από 24.02.2020 έκθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών.
2.15.4 Μερισματική Πολιτική
Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας από και τη χρήση που έληξε την 31.12.2018 και εξής
διανέμονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το Καταστατικό της και με την
επιφύλαξη του άρθρου 159 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, από την 01.01.2019
πραγματοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια της παρούσας
ενότητας.
Η Εταιρεία διένειμε μέρισμα στους μετόχους της στις χρήσεις 2016, 2017 και 2018
ποσού €0,13, €0,13 και €0,18 προ φόρου ανά μετοχή, αντίστοιχα. Επίσης, με την
από 23.06.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά €534.720,00 με επιστροφή μετρητών στους
μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά €0,12 εκάστης.
2.15.4.1

Προϋποθέσεις και Περιορισμός Διανομής Ποσών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν
μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία
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λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή
θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα
γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με:
(α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το
καταστατικό,
(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να
διανεμηθούν, και
(γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν
αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο
προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά
δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του
ισολογισμού.
2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη,
τα οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα
αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η
διανομή τους, και μειωμένο:
(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που
δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,
(β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και
(γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών,
σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Η έννοια της διανομής των ανωτέρω σημείων (1) και (2) περιλαμβάνει ιδίως την
καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.
2.15.4.2

Καθαρά Κέρδη - Διανομή Κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων
και είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με
το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης
κατά την εξής σειρά:
α)

Αφαιρούνται

τα

ποσά

των

πιστωτικών

κονδυλίων

της

κατάστασης

αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
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β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό
τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως
τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί
να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018,
διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης.
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από
την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.
2.15.4.3

Ελάχιστο Μέρισμα

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από
αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών
πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από
πραγματοποιημένα κέρδη.
2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των
καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις
εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία όταν παρίστανται
ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση το ένα
πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία
ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να
κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών,
υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να
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χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε
Ρυθμιζόμενη Αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία,
εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης
μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα
αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του
Ν.4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή
με τις παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των
μετόχων.
5. Τα ανωτέρω σημεία (3) και (4) εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των
περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή, η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων
των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.
2.15.4.4
Προσωρινό Μέρισμα και Μεταγενέστερη Διανομή Κερδών και
Προαιρετικών Αποθεματικών
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης,
είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα
προς τούτο αναγκαία ποσά,
β)

οι

παραπάνω

οικονομικές

καταστάσεις

υποβάλλονται

στις

διατυπώσεις

δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.
2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που
προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν.4548/2018 και ως
αναφέρεται στην παράγρ. 2 της ενότητας 2.17.3.1. του Ενημερωτικού Δελτίου.
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική
χρήση είναι δυνατή και με απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού
Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.
2.15.5 Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες
Η Εταιρεία δηλώνει ότι τόσο η ίδια όσο και οι θυγατρικές της, για περίοδο δώδεκα
μηνών που προηγούνται της Ημερομηνίας του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν είχαν
καμία διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε
τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Εταιρείας ή και
του Ομίλου της και έχει περιέλθει σε γνώση της), η οποία μπορεί να έχει ή είχε
προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην
κερδοφορία της Εταιρείας ή/και του Ομίλου.
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2.15.6 Σημαντικές
Εκδότριας

Μεταβολές

στη

Χρηματοοικονομική

Κατάσταση

της

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν έχει επέλθει σημαντική μεταβολή στη
χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου η οποία να έλαβε χώρα μετά τη λήξη της
ενδιάμεσης περιόδου 01.01-30.06.2019 έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού
Δελτίου.
2.16

Πρόσθετες Πληροφορίες

2.16.1 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το καταβεβλημένο και εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31
Δεκεμβρίου 2018 και κατά την 11.10.2019, ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης που ενέκρινε την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ανήρχετο στο ποσό
των €1.336.800,0 και διαιρείτο σε 4.456.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου
Μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη. Κατά την τριετία 2016-2018 και έως την
11.10.2019, ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε την Αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε την ακόλουθη
μεταβολή:
Με την από 23.06.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά €534.720,00 με επιστροφή μετρητών στους
μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά €0,12 εκάστης.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι Μετοχές
της πλήρως αποπληρωμένες. Δεν υφίστανται Μετοχές της Εταιρείας οι οποίες δεν
αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές. Οι θυγατρικές της εταιρείες δεν κατέχουν
Μετοχές της Εταιρείας.
Δεν υπάρχουν μετατρέψιμες κινητές αξίες, ανταλλάξιμες κινητές αξίες ή κινητές αξίες
με τίτλους επιλογής (warrants).
Δεν υπάρχουν συμφωνίες για δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης συμμετοχής
στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Επίσης, δεν υπάρχει δέσμευση για αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία να εκκρεμεί.
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκηση της Εταιρείας, δεν υφίστανται συμφωνίες που να
προβλέπουν ότι το κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου θα αποτελέσει το
αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης.
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Όλες οι Μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και κάθε μετοχή
ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος και το
Καταστατικό της Εταιρείας. Τα δικαιώματα των μετοχών της Εταιρείας περιγράφονται
στην ενότητα 3.3.2 «Δικαιώματα Μετόχων» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Κατά την περίοδο που καλύπτουν οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες του
Ενημερωτικού Δελτίου και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσής του, δεν επήλθαν
μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πλην της ακόλουθης:


Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11.10.2019, ενέκρινε την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών ποσού έως
€163.200 και την έκδοση έως 544.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου
μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, οι οποίες θα διατεθούν με Δημόσια
Προσφορά και με προσφορά σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων. Ειδικότερα,
οι 516.800 Μετοχές θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά και, σύμφωνα με
την από 31.12.2019 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας κατ’ εξουσιοδότηση των
αποφάσεων της από 11.10.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
οι 27.200 Μετοχές θα διατεθούν σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων,
σύμφωνα με την 4/379/18.04.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2.16.2 Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών με αριθμό 52460/01ΝΤ/Β02/200 και ΑΡ/Γ.Ε.ΜΗ 122264001000.
Η νομική κατάσταση της Εταιρείας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους
κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά στην ίδρυσή της και την
καταστατική της λειτουργία.
Το Καταστατικό της Εταιρείας είχε ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις του Ν.4548/2018
δυνάμει σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που
συνεδρίασε στις 11.10.2019.
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν καθορίζει όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου κάθε
συμμετοχή πρέπει να δημοσιοποιείται.
Δεν υφίστανται στο καταστατικό δικαιώματα, περιορισμοί και προνόμια που
συνδέονται με τις Μετοχές της Εταιρείας πέραν αυτών που ορίζονται από την
ισχύουσα νομοθεσία.
Δεν υφίστανται όροι σε σχέση με τις ενέργειες που απαιτούνται για τη μεταβολή των
δικαιωμάτων μετόχων, οι οποίοι να είναι αυστηρότεροι από ό,τι απαιτεί η σχετική
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ισχύουσα νομοθεσία. Για τη μεταβολή των δικαιωμάτων των μετόχων, που
προβλέπονται στο Καταστατικό, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
τροποποίηση της σχετική καταστατικής διάταξης με την απαρτία και πλειοψηφία που
ορίζεται στα άρθρα 130 και 132 του Ν.4548/2018, καθώς και στις λοιπές κατά
περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις αυτού του νόμου. Σχετικώς, σημειώνεται ότι
δικαιώματα μετόχων που απορρέουν απευθείας εκ του νόμου δεν δύναται να
περιοριστούν, καταργηθούν ή άλλως μεταβληθούν επί τα χείρω, εκτός εάν άλλως
προβλέπεται ρητά στην οικεία νομοθετική ή κανονιστική διάταξη και σύμφωνα με
τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις αυτής.
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της Εταιρείας, δεν υφίσταται καμία διάταξη της
ιδρυτικής πράξης, του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του
εσωτερικού κανονισμού της Εκδότριας, της οποίας η εφαρμογή ενδέχεται να
καθυστερήσει, να αναβάλει ή να παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο της Εκδότριας.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίσταται καμία διάταξη της ιδρυτικής
πράξης, του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού
κανονισμού της Εκδότριας η οποία καθορίζει το όριο ιδιοκτησίας πέραν του οποίου
κάθε συμμετοχή πρέπει να γνωστοποιείται πέραν των προβλεπόμενων στο
Ν.3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη
αγορά και άλλες διατάξεις» και των οποίων κράτος - μέλος καταγωγής είναι η
Ελλάδα, και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας δεν υφίσταται καμία διάταξη της ιδρυτικής
πράξης, του καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή του εσωτερικού
κανονισμού της Εκδότριας η οποία περιγράφει όρους που διέπουν τις μεταβολές στο
επίπεδο του κεφαλαίου αυστηρότερους από ό,τι απαιτεί η σχετική ισχύουσα
νομοθεσία.
Εταιρικός Σκοπός
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, ο σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού.
2. Η παροχή μηχανογραφικών και συναφών υπηρεσιών με τη χρησιμοποίηση ή μη
ηλεκτρονικών

υπολογιστών,

καθώς

και

η

μηχανογραφική

επεξεργασία

πληροφοριακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων (φασόν).
3. Η προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας στους τομείς της
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ηλεκτρονικής και πληροφορικής.
4. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό συγκροτημάτων,
μηχανημάτων,

συσκευών,

συναφών

ειδών

ηλεκτρονικών

υπολογιστών

και

προϊόντων λογισμικού, επί σκοπώ την μεταπώλησή τους.
5. Η αντιπροσώπευση άλλων συναφών οίκων στην Ελλάδα.
6. Η εμπορία των ανωτέρω, και
7. Γενικά κάθε δραστηριότητα συναφής με τα ανωτέρω.
Για την επίτευξη του σκοπού, η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες
οποιασδήποτε μορφής ομοειδούς ή παρεμφερούς σκοπού.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία μπορεί επίσης:
(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή
με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης
έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από
το Διοικητικό Συμβούλιο.
(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της
έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν
οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει
συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.
(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών
στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε
τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.
(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (knowhow) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Σύμφωνα με το Ν.4548/2018 όπως ισχύει και το άρθρ 10 του Καταστατικού της
Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της
δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή που διαφώνησαν.
Σύμφωνα με το άρθρο 117 Ν.4548/2018 όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση είναι μόνη
αρμόδια να αποφασίζει για:
α) τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αυξήσεις,
τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου,
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β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,
γ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την
απαλλαγή των ελεγκτών,
δ) την έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων,
ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών,
στ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018,
ζ) την έγκριση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά
το άρθρο 110 του Ν.4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του
Ν.4548/2018,
η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή
λύση της εταιρείας και
θ) το διορισμό εκκαθαριστών.
Στα ανωτέρω θέματα, για τα οποία αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, δεν
συμπεριλαμβάνονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 117 παρ. 2 του Ν.4548/2018 όπως
ισχύει, ήτοι:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά
ανατίθενται από το νόμο ή το Καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και
αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
γ) Ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Η εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 23 του
Καταστατικού

αντίστοιχα,

συμβούλων

σε

αντικατάσταση

παραιτηθέντων,

αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 162 του Ν.4548/2018.
στ) Η δυνατότητα διανομής, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του
Ν.4548/2018, κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική
χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.
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Αναφορικά με τον τρόπο σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων, Τακτικής και
Εκτάκτων, το περιεχόμενο της ημερήσιας διάταξης, την απαιτούμενη συνήθη και
εξαιρετική απαρτία, καθώς και αντίστοιχα τη συνήθη και εξαιρετική πλειοψηφία για τη
λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, την οργάνωση και τη συγκρότηση της
Γενικής Συνέλευσης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, σε
συνδυασμό με τις όσες διατάξεις του καταστατικού δεν αντίκεινται στις ανωτέρω
διατάξεις.
Δικαιώματα Μετόχων και Τρόποι Άσκησής τους
1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει
να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία
επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει
το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής
αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της
Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της
συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με
ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις
γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν.4548/2018,
εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη
γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση
περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη
γενική

συνέλευση.

Τα πρόσθετα

θέματα

πρέπει

να

δημοσιεύονται

ή

να

γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του
Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε
εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, η αίτηση για την εγγραφή
πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από
σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη
ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη
ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής
συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο
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της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί
από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του
Ν.4548/2018. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε Ρυθμιζόμενη Αγορά όσο
και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, αν τα θέματα αυτά
δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της
γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη
δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με
δαπάνη της εταιρείας.
3. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, μέτοχοι που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το
δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην
αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική
αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται
στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του
Ν.4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί
με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους,
σύμφωνα με τα σημεία (2) και (3) ανωτέρω, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών
έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει
μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για
όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που
ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο
από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή
Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η
επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη
συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών
διατυπώσεων συμμετοχής, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 6 του
άρθρου 124 του Ν.4548/2018.
6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε
(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό
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Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές
είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής
πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο
διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει
στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία,
καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της
Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή
σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι,
κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της
παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε
αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα (1/10) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι,
κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο
επαρκή.
8. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω σημείων (6 και (7), τυχόν αμφισβήτηση ως προς
το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου
παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το
δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
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9. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας
διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
10. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν
τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου του
σημείου (6) ανωτέρω και του σημείου (10), τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν
κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η
κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του
άρθρου 124 του Ν.4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται
με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το
κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των
συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων
σε κάθε άλλη περίπτωση.
2.17

Σημαντικές Συμβάσεις

Η Εταιρεία, ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου της, για τα δύο προηγούμενα
έτη, δεν είχε σημαντικές συμβάσεις (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της), πλην αυτών που περιγράφονται
κατωτέρω στην ενότητα 2.17.1 «Δανειακές Συμβάσεις». Επιπλέον, η Εταιρεία, η
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου της, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού
Δελτίου, δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται
στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της) που περιέχει διατάξεις δυνάμει των
οποίων η Εταιρεία, η οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου της έχουν αναλάβει
υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για τον Όμιλο, πλην αυτών που
περιγράφονται κατωτέρω στην ενότητα 2.17.1 «Δανειακές Συμβάσεις».
2.17.1 Δανειακές Συμβάσεις
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι σημαντικές δανειακές συμβάσεις, τις
οποίες έχει συνάψει η Εταιρεία. Επισημαίνεται ότι τα υπόλοιπα των εν λόγω
συμβάσεων παρατίθενται με ημερομηνία αναφοράς την 31.01.2020.
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Αντισυμβαλ-

Χρήση

λόμενος

Δανείου

Τράπεζα

Ημερομηνία
Σύμβασης
Δανείου

Κεφάλαιο

Πειραιώς

Κίνησης

Alpha Bank

Ανεξόφλητο
Υπόλοιπο
Σύμβασης
Δανείου
31.01.2020

Αρχικό
Ποσό
Σύμβασης
(ποσά σε €)

Ημερομηνία
Λήξης

Είδος

Σύμβασης

Δανείου

(ποσά σε €)

Δανείου

210.000

25.09.2021

Χρεολυτικός
25.09.2017

480.000

4ετους
διάρκειας

Κεφάλαιο
Κίνησης

Αλληλόχρεος
10.11.2017

1.000.000

571.428

23.11.2021

4ετούς
διάρκειας

Σύνολο

1.480.000

781.428

Πηγή: Στοιχεία από Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Τα ως άνω δάνεια είναι κυμαινόμενου επιτοκίου και αποπληρώνονται εμπρόθεσμα
στις περιόδους λήξης.
Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του
Ενημερωτικού Δελτίου, η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ή οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου, δεν έχει
εξάρτηση από βιομηχανικές και εμπορικές συμβάσεις, καθώς και διπλώματα
ευρεσιτεχνίας,

η

ύπαρξη

των

οποίων

θα

επηρέαζε

τις

επιχειρηματικές

δραστηριότητες ή την κερδοφορία της.
2.18 Διαθέσιμα Έγγραφα
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι 12 μήνες από την έγκρισή
του, τα ακόλουθα έγγραφα τίθενται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην
ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.entersoft.gr/investors/afxisi-metoxikou-kefalaiou2020:


Το Καταστατικό της Εταιρείας.



Απόσπασμα

του

πρακτικού

της

από

11.10.2019

Έκτακτης

Γενικής

Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την Αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και την εισαγωγή του συνόλου των
μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.


Το πρακτικό της από 13.02.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας που
εξειδικεύει τους όρους της Δημόσιας Προσφοράς και της Αύξησης.



Το πρακτικό της από 31.12.2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας που
εξειδικεύει τους όρους της διάθεσης μετοχών σε Περιορισμένο Κύκλο
Προσώπων.
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Οι εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας

και

δημοσιευμένες

ελεγμένες

εταιρικές

και

ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2016, οι οποίες
συντάχθηκαν βάσει ΔΠΧΑ, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Εταιρείας https://www.entersoft.gr/investors/financial-information/


Οι εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας

και

δημοσιευμένες

ελεγμένες

εταιρικές

και

ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2017, οι οποίες
συντάχθηκαν βάσει ΔΠΧΑ, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Εταιρείας https://www.entersoft.gr/investors/financial-information/


Οι εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας

και

δημοσιευμένες

ελεγμένες

εταιρικές

και

ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2018, οι οποίες
συντάχθηκαν βάσει ΔΠΧΑ, μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου του
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Εταιρείας https://www.entersoft.gr/investors/financial-information/


Οι εγκεκριμένες από το Δ.Σ. της Εταιρείας της 25.07.2019 Ενδιάμεσες
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.06.2019, οι
οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΛΠ 34) μαζί με την αντίστοιχη Έκθεση Επισκόπησης του
Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Εταιρείας https://www.entersoft.gr/investors/financial-information/



Η από 21.02.2020 Έκθεση Ευρημάτων Νομικού Ελέγχου, που έχει συνταχθεί
από τη δικηγορική εταιρεία «Μαχάς & Συνεργάτες».



H από 24.02.2020 αναλυτική έκθεση ευρημάτων προσυμφωνημένων
διαδικασιών της ελεγκτικής εταιρείας «Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.» επί επιλεγμένων χρηματοοικονομικών
πληροφοριών της Εταιρείας, που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό
Δελτίο που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών
Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών
Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».
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Η από 24.02.2020 έκθεση διασφάλισης επί της δήλωσης της Διοίκησης επί
της επάρκειας του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας για τους επόμενους 12
μήνες από την ημερομηνία ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου βάσει του
Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3300, από την ελεγκτική εταιρεία
«Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.».



Η από 24.02.2020 έκθεση αξιολόγησης Συμμόρφωσης της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση με τα άρθρα 7 «Οργάνωση του Εσωτερικού
Ελέγχου» και 8 «Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου» του
Νόμου 3016/2002 και της Επιτροπής Ελέγχου σε σχέση με το άρθρο 44
«Επιτροπή Ελέγχου» του Νόμου 4449/2017, καθώς και το άρθρο 4 της
Απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, από την ελεγκτική εταιρεία «Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές
Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.».

Επισημαίνεται ότι λοιπές πληροφορίες που διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του
Ομίλου, πλην των πληροφοριών που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω και είναι
διαθέσιμες στις παραπάνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις, δεν αποτελούν μέρος του
Ενημερωτικού Δελτίου.
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3.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

3.1

Ουσιώδεις Πληροφορίες

3.1.1

Δήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης
επαρκεί για τη χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων του Ομίλου για τους
επόμενους 12 μήνες από την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
Σημειώνεται ότι συντάχθηκε Έκθεση διασφάλισης επί της δήλωσης επάρκειας
κεφαλαίου κίνησης της Διοίκησης της Εταιρείας για τους επόμενους 12 μήνες, από
thn Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε., η οποία
διενεργήθηκε βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ανάθεσης Εργασιών Διασφάλισης 3000
«Αναθέσεις

διασφάλισης

εκτός

από

ελέγχους

και

επισκοπήσεις

ιστορικών

χρηματοοικονομικών πληροφοριών».
Η Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε., όπως
περιγράφεται στην από 24.02.2020 έκθεσή της, εκφράζει το συμπέρασμα ότι: «Με
βάση τη διενεργηθείσα εργασία μας και τα στοιχεία που μας παρασχέθηκαν, δεν
περιήλθε στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας κάνει να πιστεύουμε ότι η υπό
εξέταση ΔΕΚΚ δεν έχει διατυπωθεί κατάλληλα από τη Διοίκηση, όπως παρατίθεται
στην Ενότητα 3.1.1 του Ενημερωτικού Δελτίου και σύμφωνα με τις προβλέψεις του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979
και (ΕΕ) 2019/980 και τις αναθεωρημένες προτάσεις της ESMA (ESMA update of the
the CESR recommendations 20 March 2013 | ESMA/2013/319).»
* ΔΕΕΚ νοείται η Δήλωση Επάρκειας Κεφαλαίου Κίνησης
Η Έκθεση Διασφάλισης είναι διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό (βλέπε ενότητα 2.18
«Διαθέσιμα Έγγραφα» του Ενημερωτικού Δελτίου), κατόπιν σχετικής συναίνεσης της
εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας.
3.1.2 Κεφαλαιοποίηση και Χρέος
Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζεται η κεφαλαιοποίηση και το χρέος του
Ομίλου,

βάσει

των

τελευταίων

δημοσιευμένων

Ενδιάμεσων

Ενοποιημένων

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας την 30.06.2019, όπως έχουν
συνταχθεί από την Εταιρεία και έχουν επαληθευθεί από την ελεγκτική εταιρεία
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. σύμφωνα με
Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.
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Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου την 30.06.2019 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Κεφαλαιοποίηση και Χρέος
(ποσά σε €)

30.06.2019

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
- Με εγγυήσεις / εξασφαλίσεις

0

- Άνευ Εγγυήσεων / Εξασφαλίσεων (1)

4.099.110

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Α)

4.099.110

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
- Με εγγυήσεις / εξασφαλίσεις

0

- Χωρίς εγγυήσεις / εξασφαλίσεις (2)

2.385.254

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (Β)

2.385.254

Σύνολο Υποχρεώσεων (Α+Β)

6.484.364

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

1.336.800
563

Αποθεματικά
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών σε ξένο
νόμισμα
Δικαιώματα μειoψηφίας

1.600.073

Σύνολο (Γ)

2.923.662

Σύνολο (Α+Β+Γ)

9.408.026

-25.932
12.158

Σημειώσεις
(1) Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Άνευ Εγγυήσεων/Εξασφαλίσεων αναλύονται ως ακολούθως:
(ποσά σε €)
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
309.327
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Φόρου Εισοδήματος
1.029.284
Λοιπές Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις
479.994
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
1.117.278
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1.163.227
Σύνολο
4.099.110
(2) Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χωρίς Εγγυήσεις/Εξασφαλίσεις αναλύονται ως ακολούθως:
(ποσά σε €)
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές Προβλέψεις
Σύνολο

441.821
1.922.832
20.601
2.385.254

Πηγή: Στοιχεία από Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα οικονομικά στοιχεία του εν λόγω πίνακα
έχουν επαληθευτεί από την ελεγκτική εταιρεία Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι καθαρές χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2019:
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Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος
(ποσά σε €)

30.06.2019

Α. Ταμείο

6.360

Β. Ταμειακά Ισοδύναμα (1)

3.401.237

Γ. Εμπορεύσιμα Χρεόγραφα (2)

490.523

Δ. Ρευστότητα (Α+Β+Γ)

3.898.120

Ε. Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις (3)

7.362.573

ΣΤ. Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις (4)

1.117.278

Ζ. Βραχυπρόθεσμο Μέρος των Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

0

Η. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις (5)

2.981.832

Θ. Βραχυπρόθεσμο Χρηματοοικονομικό Χρέος (ΣΤ + Ζ+Η)

4.099.110

Ι. Καθαρό Βραχυπρόθεσμο Χρηματοοικονομικό Χρέος (Θ–Δ-Ε)

-7.161.583

Κ. Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

0

Λ. Ομολογιακά Δάνεια

0

Μ. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (6)

2.385.254

Ν. Μακροπρόθεσμο Χρηματοοικονομικό Χρέος (Κ+Λ+Μ)

2.385.254

Ξ. Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος (Ι+Ν)

-4.776.329

Σημειώσεις
1.
Το Ταμείο αφορά Καταθέσεις όψεως €3.401.237.
2.

Τα Εμπορεύσιμα Χρεόγραφα αφορούν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Ειδικότερα, το ποσό των €490.523 αφορά τοποθετήσεις της
Εταιρείας σε τραπεζικά προϊόντα (ομολόγα) που έχουν αποκτηθεί με σκοπό την καλύτερη απόδοση
των διαθεσίμων της Εταιρείας.

3.

Οι Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:
(ποσά σε €)
5.114.993
Πελάτες
Χρεωστικά προμηθευτών
Επιταγές Εισπρακτέες (χαρτοφυλακίου)
Επιταγές Εισπρακτέες μεταβιβασμένες σε Τράπεζες
Γραμμάτια Εισπρακτέα

2.704.666
28.465
4.800

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

-997.152

Απαιτήσεις από Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος

292.420

Δεσμευμένες καταθέσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο
4.

6.114

3.000
205.267
7.362.573

Οι Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις αφορούν βραχυπροθέσμα δάνεια, βάσει των
υπαρχουσών συμβάσεων με τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα.

5.

Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
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(ποσά σε €)
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Φόρου
Εισοδήματος

1.029.284

Λοιπές Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις

479.995

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο
6.

309.327

1.163.226
2.981.832

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χωρίς Εγγυήσεις/Εξασφαλίσεις αφορούν α)
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά το ποσό των
€441.820, β) Λοιπές Προβλέψεις κατά το ποσό των €20.601,και γ) σε Μακροπρόθεσμες
Χρηματοδοτικές Μισθώσεις οι οποίες αναλύονται ακολούθως:
Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 καταχωρίζοντας την υποχρέωση, καθώς και την αξία των
περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης, από τις μισθώσεις κατά την ημερομηνία πρώτης
εφαρμογής, για τις μισθώσεις οι οποίες προηγουμένως κατατάσσονταν ως λειτουργικές
μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και δεν αναμόρφωσε τη συγκριτική πληροφορία. Από την
προαναφερθείσα διαδικασία, το υπόλοιπο που εμφανίζεται αναλύεται ως ακολούθως:
Αξία περιουσιάκων στοιχείων με δικαίωμα χρήσης βάσει του ΔΠΧΑ 16
Ακίνητα
Αυτοκίνητα
Σύνολο

(ποσά σε €)
1.301.583
621.249
1.922.832

Πηγή: Στοιχεία από Εταιρεία μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα οικονομικά στοιχεία του εν
λόγω πίνακα έχουν επαληθευτεί από την ελεγκτική εταιρεία Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.

Όπως παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα, την 30.06.2019, η Ρευστότητα του
Ομίλου ανήλθε σε €3.898.120 και το Βραχυπρόθεσμο Χρηματοοικονομικό Χρέος σε
€4.099.110.
H Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, από την 01.07.2019 μέχρι την Ημερομηνία του
Ενημερωτικού Δελτίου, δεν έχει υπάρξει γεγονός, το οποίο να έχει επηρεάσει
σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση και το συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό
χρέος του Ομίλου.
Για την πληροφόρηση της παρούσας ενότητας έχουν διενεργήθει προσυμφωνημένες
διαδικασίες από την ελεγκτική εταιρεία Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών
Υπηρεσιών 4400,

όπως

αναγράφονται στην από

24.02.2020 έκθεσή της

προσυμφωνημένων διαδικασιών.
3.1.3 Συμφέροντα των Φυσικών και Νομικών Προσώπων που Συμμετέχουν
στην Έκδοση/Προσφορά
Βάσει του σημείου 3.3 του Παραρτήματος 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980, δεν
υφίστανται συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που επηρεάζουν
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σημαντικά τη Δημόσια Προσφορά, μεταξύ της Εκδότριας και των φυσικών και
νομικών προσώπων που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά.
Ο

Σύμβουλος

Έκδοσης

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

και

Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Συντονιστής
δηλώνει

Κύριος

ότι,

κατά

Ανάδοχος
την

«EUROXX

Ημερομηνία

του

Ενημερωτικού Δελτίου, δεν συνδέεται και δεν έχει συμφέροντα, περιλαμβανομένων
των συγκρουόμενων, με την Εταιρεία και οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν
οντότητα (υπό την έννοια του ΔΛΠ 24) που δύναται να επηρεάσουν σημαντικά την
Έκδοση και τη Δημόσια Προσφορά, υπό την έννοια της παρ. 166 του κειμένου της
ESMA/2013/319, με εξαίρεση ότι α) θα λάβει αμοιβές που σχετίζονται με την
παρούσα Έκδοση, και β) ενδέχεται να συνάψει στο μέλλον συναλλαγές επενδυτικής
τραπεζικής και χρηματιστηριακές συναλλαγές με την Εταιρεία κατά τη συνήθη πορεία
των εργασιών του.
Ο Ανάδοχος «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» δηλώνει ότι, κατά την
Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν συνδέεται και δεν έχει συμφέροντα,
περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, με την Εταιρεία και οποιαδήποτε
συνδεδεμένη με αυτήν οντότητα (υπό την έννοια του ΔΛΠ 24) που δύναται να
επηρεάσουν σημαντικά την Έκδοση και τη Δημόσια Προσφορά, υπό την έννοια της
παρ. 166 του κειμένου της ESMA/2013/319, με εξαίρεση ότι α) θα λάβει αμοιβές που
σχετίζονται με την παρούσα Έκδοση, και β) ενδέχεται να συνάψει στο μέλλον
συναλλαγές επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακές συναλλαγές με την
Εταιρεία κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του.
Ο Ανάδοχος «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.» δηλώνει ότι, κατά την
Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν συνδέεται και δεν έχει συμφέροντα,
περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, με την Εταιρεία και οποιαδήποτε
συνδεδεμένη με αυτήν οντότητα (υπό την έννοια του ΔΛΠ 24) που δύναται να
επηρεάσουν σημαντικά την Έκδοση και τη Δημόσια Προσφορά, υπό την έννοια της
παρ. 166 του κειμένου της ESMA/2013/319, με εξαίρεση ότι α) θα λάβει αμοιβές που
σχετίζονται με την παρούσα Έκδοση, και β) ενδέχεται να συνάψει στο μέλλον
συναλλαγές επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακές συναλλαγές με την
Εταιρεία κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του.
Η δικηγορική εταιρεία «Μαχάς και Συνεργάτες» και οι εταίροι αυτής, ως φυσικά
πρόσωπα, καθώς και ο υπογράφων την Εκθεση Ευρημάτων Νομικού Ελέγχου
Νικόλαος Κουλοχέρης, δηλώνουν ότι, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού
Δελτίου, α) δεν έχουν συμφέροντα με την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν
εταιρείες υπό την έννοια των παρ. 156-159 του κειμένου της ESMA/2013/319, και β)
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δεν

έχουν

συμφέροντα,

περιλαμβανομένων

των

συγκρουόμενων,

που

να

επηρεάζουν σημαντικά τη Δημόσια Προσφορά υπό την έννοια της παρ. 166 του
κειμένου της ESMA/2013/319, με εξαίρεση ότι η αμοιβή για τη διενέργεια του Νομικού
Ελέγχου για τους σκοπούς σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου θα καταβληθεί από
την Εταιρεία.
Η

ανεξάρτητη

Επιχειρηματικοί

ελεγκτική

εταιρεία

Σύμβουλοι

Α.Ε.»

«MAZARS
δηλώνει

ότι,

Ορκωτοί
κατά

Ελεγκτές

την

Λογιστές

Ημερομηνία

του

Ενημερωτικού Δελτίου, οι εταίροι της και τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου της, ως
φυσικά πρόσωπα:
•

δεν έχουν σημαντικά συμφέροντα με την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με

αυτήν εταιρείες υπό την έννοια των παρ. 156-159 του κειμένου της ESMA/2013/319,
που επηρεάζουν την ιδιότητά της ως ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, και
•

δεν έχουν συμφέροντα περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων που να

επηρεάσουν σημαντικά την έκδοση και Δημόσια Προσφορά υπό την έννοια της παρ.
166 του κειμένου της ESMA/2013/319,
με εξαίρεση την αμοιβή που θα λάβει για τη διενέργεια του Οικονομικού Ελέγχου για
τους σκοπούς σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία θα καταβληθεί από την
Εκδότρια.
3.1.4

Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων

Το σύνολο των καθαρών εσόδων, ήτοι μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων
δαπανών έκδοσης ποσού €216,0 χιλ. περίπου (βλέπε ενότητα 3.2 «Δαπάνες
Έκδοσης» του Ενημερωτικού Δελτίου), με βάση την ανώτατη τιμή που ορίσθηκε από
το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και την Εκδότρια σε €7,50 για έκαστη των Νέων
Μετοχών, θα ανέρχεται σε έως €3.843,6 χιλ.
Σύμφωνα με την από 11.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας και την από 13.02.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας, το σύνολο των ως άνω καθαρών εσόδων, θα χρησιμοποιηθούν για την
εξαγορά πλειοψηφικών ποσοστών (δηλαδή 50%+1 των μετοχών και ισάριθμων
δικαιωμάτων ψήφου και την ολική ενοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας) σε έως πέντε εταιρείες, κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και δευτερευόντως
στο εξωτερικό. Η αναζήτηση εταιρειών στο εξωτερικό θα αρχίσει από 01.11.2021 και
μόνο αν δεν έχουν εξαγορασθεί πλειοψηφικά ποσοστά στην Ελλάδα μέχρι την
31.10.2021. Οι εν λόγω εξαγορές αφορούν εταιρείες παραγωγής λογισμικού και
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συναφών υπηρεσιών, μικρότερες συγκριτικά με τον Όμιλο σε πωλήσεις και
προσωπικό, οι οποίες διαθέτουν:


εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και προϊόντα σε συμπληρωματικούς
τομείς με εκείνους που ήδη δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ή



πελατολόγιο σε ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις, που είτε δεν θα
χρησιμοποιούν κάποια από τα προϊόντα λογισμικού και υπηρεσιών που η
Entersoft διαθέτει είτε θα έχουν παρωχημένες τεχνολογικά λύσεις λογισμικών
ERP, CRM και WMS και, έτσι, θα είναι υποψήφιες για άλλα προϊόντα και
υπηρεσίες του Ομίλου.

Οι βασικοί στόχοι των εν λόγω εξαγορών έχουν ως εξής:


Η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου με συμπληρωματικά προϊόντα
ή/και υπηρεσίες.



Η ενίσχυση του πελατολογίου με ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις στις οποίες
θα μπορούσαν να υπάρξουν συνέργειες πωλήσεων προϊόντων και
υπηρεσιών της Entersoft (σταυροειδείς πωλήσεις).

Οι παραπάνω αναφερόμενες επενδύσεις δεν έχουν ακόμη πλήρως προσδιορισθεί
και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να παρατεθούν λεπτομερώς στο Ενημερωτικό
Δελτίο. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Διοίκηση της Εταιρείας
δηλώνει ότι η Εταιρεία και οι Θυγατρικές της δεν έχουν συνάψει ουδεμία νομικά
δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά εταιρειών. Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας
δηλώνει ότι οι υποψήφιες προς εξαγορά εταιρείες ουδεμία σχέση θα έχουν με τα
διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη της
Εταιρείας (βλέπε ενότητα 2.11 «Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και
Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη» του Ενημερωτικού Δελτίου»). Η διάθεση των
αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του
έτους 2022. Εντούτοις, σε περίπτωση που, μέχρι την 31.12.2022, αποβούν άκαρπες
οι προσπάθειες της Εταιρείας για τις εν λόγω εξαγορές, η Εταιρεία θα
χρησιμοποιήσει τα αντληθέντα κεφάλαια σε έρευνα για την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και ειδικότερα σε νέα προϊόντα λογισμικού για τη Διαχείριση Ανθρωπίνων
Πόρων, για τη Διαχείριση Προσωπικού και για τη Διαχείριση Ωρομέτρησης
Προσωπικού.
Σε περίπτωση που τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια που θα προκύψουν από την
Αύξηση δεν επαρκούν για τις ως άνω εξαγορές, οι εξαγορές θα χρηματοδοτηθούν και
από υφιστάμενες γραμμές χρηματοδότησης, καθώς και από νέο τραπεζικό δανεισμό.
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Τα αντληθέντα από την Αύξηση κεφάλαια θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους
για τους ως άνω σκοπούς, σε καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώνει το Χ.Α., καθώς και την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α.,
καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη διάθεση των
αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των
αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α.,
της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται,
με τα μέσα που προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει. Μετά το τέλος της
Δημόσιας Προσφοράς και πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών, σύμφωνα
με τον Κανονισμό και την απόφαση 2017.2017 του Χ.Α., η Εταιρεία δεσμεύεται να
ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α. σχετικά
με την οριστική διαμόρφωση του προορισμού των κεφαλαίων, με βάση τα
πραγματοποιηθέντα έσοδα της έκδοσης. Η ενημέρωση αυτή θα δημοσιευθεί στον
ημερήσιο Τύπο το αργότερο με την ανακοίνωση της έναρξης διαπραγμάτευσης των
Μετοχών. Επιπλέον, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης
των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία
θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής
νομοθεσίας. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων
κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του
Ημερησίου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.
Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση
των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων
κεφαλαίων σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε/Ε) 596/2014, με τις διατάξεις του N.
4443/2016, όπως ισχύει, και τις λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις.
Δαπάνες Έκδοσης

3.2

Οι συνολικές δαπάνες της έκδοσης εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των €216
χιλ. περίπου, σε περίπτωση της πλήρους κάλυψης της Αύξησης, και αναλύονται ως
εξής:


Ποσό μέχρι €116,2 χιλ. για τις προμήθειες Αναδοχής και Διάθεσης των
μετοχών και για την αμοιβή του Συμβούλου Έκδοσης.
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Ποσό μέχρι €31,4 χιλ. για κόστος εξέτασης φακέλου και δικαιώματα
εισαγωγής κινητών αξιών Χ.Α., για τέλος υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
και για δικαιώματα ΕΛ.Κ.Α.Τ., καθώς και ποσό €5 χιλ. για τη χρήση Η.ΒΙ.Π.



Ποσό μέχρι €37,5 χιλ. για δαπάνες που σχετίζονται με τους έκτακτους
ελέγχους (οικονομικός και λογιστικός και νομικός έλεγχος).



Ποσό μέχρι €29,3 χιλ. για λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με τη Δημόσια
Προσφορά, όπως κόστος εκτύπωσης και διανομής του Ενημερωτικού
Δελτίου, ανακοινώσεις στον Τύπο, προβολή της έκδοσης κ.λπ.



Ποσό μέχρι €1,6 χιλ. για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.



Ποσό μέχρι €163 για εισφορά υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσά έχουν υπολογιστεί κατά προσέγγιση, αποτελούν
εκτίμηση σχετικά με το ύψος που δύνανται να ανέλθουν οι δαπάνες της Αύξησης και
ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό ύψος των δαπανών.
Σημειώνεται ότι οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται με έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς
και της Προσφοράςσε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων.
3.3

Πληροφορίες Σχετικά με τις Μετοχές που Προσφέρονται/Εισάγονται σε
Διαπραγμάτευση

3.3.1

Γενικά

Οι Μετοχές της Εταιρείας που προσφέρονται με το Ενημερωτικό Δελτίο είναι νέες,
κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου Μετοχές εκπεφρασμένες σε Ευρώ, οι οποίες θα
εκδοθούν με βάση την από 11.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 13.02.2020 απόφαση του Δ.Σ.
της Εταιρείας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4548/2018, της χρηματιστηριακής
νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας.
Την 25.11.2019, καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΧ)
1985964, η υπ’ αριθ. 6608 - 25/11/2019 απόφαση Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών
Νότιος Τομέας, με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η σχετική τροποποίηση του
άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης της 11.10.2019.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της Μετοχής της
Εταιρείας είναι ο GRS503003014. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού
αρχείου των άυλων Μετοχών είναι το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.
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(ΕΛ.Κ.Α.Τ.), Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα. Η μονάδα διαπραγμάτευσης των
Μετοχών στο Χ.Α. θα είναι ο άυλος τίτλος μιας (1) κοινής ονομαστικής Μετοχής.
Οι Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ημερομηνία εισαγωγής θα καθορισθεί από το
Δ.Σ. της Εταιρείας και η τιμή έναρξης θα ισούται με την Τιμή Διάθεσης.
Η διαπραγμάτευση των Μετοχών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Χ.Α. ή και
εξωχρηματιστηριακά, εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες χρηματιστηριακές
διατάξεις.
Η καταχώρηση των Μετοχών στο Σ.Α.Τ. και η τήρηση του αρχείου των Μετοχών
διενεργείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), υπό την
ιδιότητα του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και τον
Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων, περιλαμβανομένων και των
αποφάσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που εκδίδονται σε εφαρμογή του, όπως εκάστοτε
ισχύουν. Η εκκαθάριση των συναλλαγών επί των Μετοχών θα διενεργείται από την
Ε.Τ.Ε.Κ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών
σε Λογιστική Μορφή, ως εκάστοτε ισχύει. Για όσο χρόνο οι Μετοχές αποτελούν
αντικείμενο χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης, οι Μέτοχοι θα πρέπει να έχουν
ενεργοποιήσει Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ.
Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση ούτε στην ελεύθερη
διαπραγμάτευση των Μετοχών της Εταιρείας.. Οι Μετοχές δεν έχουν ρήτρες
εξαγοράς ούτε και ρήτρες μετατροπής. Επισημαίνεται ότι, δεν υπάρχουν δεσμευτικές
προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής
εξαγοράς των κινητών αξιών της Εταιρείας. Επίσης, δεν έχουν εκδοθεί κανενός
είδους ομολογίες μετατρέψιμες σε Μετοχές ή συμμετέχουσες στα κέρδη, ούτε κοινοί ή
εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι. Οι Μετοχές δεν βαρύνονται με κανένα δικαίωμα
εμπράγματο ή ενοχικό ή απαίτηση τρίτου και είναι ελεύθερες κάθε είδους προνομίου.
Δεν υπάρχουν κοινωνίες μετόχων, συμφωνίες μεταξύ μετόχων με οποιοδήποτε
περιεχόμενο, δικαστική επιδίωξη ή επιδίωξη δικαιωμάτων ή αξιώσεων μετόχων από
διεταιρικές συμβάσεις, άσκηση δικαιώματος μειοψηφίας. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει
συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης της Μετοχής της.
3.3.2

Δικαιώματα Μετόχων

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με
τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μία Μετοχή παρέχει ένα δικαίωμα
ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη Μετοχή είναι
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υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η Μετοχή στο εταιρικό
κεφάλαιο.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά
σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε Μετοχές, παρέχεται
δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ
των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο
υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που
όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις (14) ημέρες, οι Μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί
σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,
κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι
μέτοχοι.
Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
3.3.3

Δικαίωμα Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε
μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα του αυτή κατά την ημέρα της
διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν
προϋποθέτει τη δέσμευση των Μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης
ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης
αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία
καταγραφής και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική
Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Νομικά
πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Η παροχή
πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.
Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει
διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για
όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει
σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να
αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει
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λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν
η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το
οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του
μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει
σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή
οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή
μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή
οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από
μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.
Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται
εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48)
τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.
H κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου δύναται να γίνεται
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3)
αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες
εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός
δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που
εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος
έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα
της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως
άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή
επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης με την προϋπόθεση ότι η εξ
αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30)
ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την
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περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν.4548/2018, συμμετέχει στη
Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της
τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής
Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο
μέσο και, πάντως, βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό
αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων
και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη
περίπτωση.
3.3.4

Δικαίωμα στο Προϊόν της Εκκαθάρισης

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει Μετοχές που να παρέχουν στους κατόχους τους
δικαίωμα προνομιακής ικανοποίησης από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των
άλλων μετόχων, σε περίπτωση που η Εταιρεία τεθεί σε εκκαθάριση.
3.3.5

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικότερες διατάξεις αναφορικά με τα
δικαιώματα μειοψηφίας, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν.4548/2018.
Συνεπώς, τα δικαιώματα μειοψηφίας ισχύουν και ασκούνται σύμφωνα με όσα
ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν 4548/2018 και τα οποία έχουν ως
ακολούθως:
1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα
συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από
σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της
ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό
Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης,
η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της
Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν
προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
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να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη
συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό
Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση.

Τα

πρόσθετα

θέματα

πρέπει

να

δημοσιεύονται

ή

να

γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122
του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια
διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση
στη

Γενική

Συνέλευση

και

η

αναθεωρημένη

ημερήσια

διάταξη

δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη,
δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας,
μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους
μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παράγραφο 4 του
Ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι
δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με
την παραγρ. 5 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη
δημοσίευση με δαπάνη της Εταιρείας.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδιο αποφάσεων
για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη
ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει
στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη
διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 123
του Ν.4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση
αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από
τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το
περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά
ήθη.
5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Συνέλευσης
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υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική
Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα
συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η
οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από
τη χρονολογία της αναβολής.
6. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις
αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο
μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται
όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της
Εταιρείας ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
7. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που,
κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού
συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα
πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.
8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί
την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις
περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό
Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις
της των παραγρ. 6 και 7 της παρούσας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
9. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την
παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις
περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό
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Συμβούλιο σύμφωνα με άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα
αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική
πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 9 ανωτέρω, τυχόν αμφισβήτηση ως
προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών,
επιλύεται από το δικαστήριο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο
υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η
απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
11. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της
ημερήσιας

διάταξης

Γενικής

Συνέλευσης

διενεργείται

με

ονομαστική

ψηφοφορία.
12. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο
έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην
οποία εδρεύει η Εταιρεία κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο
έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις
του νόμου ή του καταστατικού της Εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται
μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις.
13. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν
έλεγχος της Εταιρείας από, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο
δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση
συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών
υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
14. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι
κατέχουν τις μετοχές που τους δίνει το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της
Εταιρείας.
15. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν
να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από τις περιπτώσεις του
πρώτου εδαφίου της παραγρ. 6 της παρούσας ενότητας και τον αριθμό των
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Μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια
απόδειξη μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει
ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων
εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώο ή μέσω των συμμετεχόντων και
εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε
άλλη περίπτωση. Τα ως άνω δικαιώματα μειοψηφίας μπορούν να ασκηθούν
και από ενώσεις μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν.4548/2018 στο
όνομα τους αλλά για λογαριασμό των μελών τους, τα μέλη τους έχουν τον
εκάστοτε απαιτούμενο για την άσκηση των δικαιωμάτων αριθμό Μετοχών. Ως
δικαίωμα μειοψηφίας, κατά την έννοια του άρθρου 144 του Ν.4548/2018, δεν
θεωρείται το δικαίωμα που μπορεί να ασκηθεί από κάθε μέτοχο. Η ένωση
πρέπει να έχει γνωστοποίηση την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό της
στην Εταιρεία, της οποίας μέτοχοι είναι τα μέλη της, ένα (1) μήνα πριν από
την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων. Στη δήλωση άσκησης του
δικαιώματος πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων για λογαριασμό
των οποίων ασκείται το δικαίωμα.
3.3.6

Φορολογία

3.3.6.1 Εισαγωγή
Το παρακάτω, αποτελεί σύνοψη των ελληνικών φορολογικών επιπτώσεων που
μπορεί να επέλθουν κατά την αγορά, κατοχή και πώληση των κοινών Μετοχών. Η
σύνοψη βασίζεται στις διατάξεις του φορολογικού νόμου Ν.4172/ 2013, που ισχύει
στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2014, ως τροποποιηθείς ισχύει, και των
σχετικών ερμηνευτικών Υπουργικών Εγκυκλίων. Οι δυνητικοί αγοραστές ή κάτοχοι
Μετοχών της Εταιρείας θα πρέπει να συμβουλεύονται τους δικούς τους
φορολογικούς συμβούλους σχετικά με τις ελληνικές ή λοιπές φορολογικές επιπτώσεις
που μπορεί να προκύψουν από την αγορά, κατοχή και πώληση Μετοχών της
Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις ιδιαίτερες συνθήκες.
3.3.6.2 Φορολογία Μερισμάτων
Σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 64 περ. α της παρ.1 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν
μετά την τροποποίησή τους σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4646/2019, τα
μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) για τα εισοδήματα
που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020
και μετά. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του
δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα στην Ελλάδα, αν ο δικαιούχος είναι είτε
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φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν είναι φορολογικός
κάτοικος στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Η καταβολή μερίσματος σε ένα νομικό πρόσωπο ενδέχεται να απαλλάσσεται από το
φόρο, εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: (α) το νομικό πρόσωπο
που εισπράττει τα μερίσματα, κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον 10%
βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο, δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα
ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στη διανομή, (β) το ελάχιστο ποσοστό
κατοχής μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον 24 μήνες
(διαφορετικά θα πρέπει να χορηγείται τραπεζική εγγύηση, ίση με το ποσό του φόρου
που θα οφειλόταν σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής, η οποία λήγει κατά
την ημερομηνία που συμπληρώνονται 24 μήνες διακράτησης του ελάχιστου
ποσοστού συμμετοχής), (γ) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει περιλαμβάνεται
στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα 1, Μέρος Α της Οδηγίας
2011/96/EE, και (δ) το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος κράτους
μέλους της Ε.Ε. σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται
φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους εκτός Ε.Ε., κατ’ εφαρμογήν όρων σύμβασης
αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος και
υπόκειται χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε έναν από τους φόρους που
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β της ανωτέρω Οδηγίας ή σε οποιονδήποτε
άλλο φόρο ενδεχομένως στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.
Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται στα
ενδοομιλικά μερίσματα που λαμβάνονται από νομικά πρόσωπα που είναι
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις παρόμοιες με τις ανωτέρω αναφερόμενες.
3.3.6.3 Φορολογία του Κέρδους από την Πώληση Μετοχών Εταιρειών
Εισηγμένων στο Χ.Α.
Σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Ν.4172/2013 και τις σχετικές αποφάσεις του
Υπουργείου Οικονομικών, για μεταβιβάσεις εισηγμένων σε ελληνικό χρηματιστήριο
μετοχών, που έχουν αποκτηθεί από 01.01.2009 και εξής, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν
μετά την 01.01.2014, κάθε κέρδος που θα αποκτηθεί από την εν λόγω πώληση θα
υπόκειται σε φόρο υπεραξίας με συντελεστή 15%, εφόσον ο μεταβιβάζων φυσικό
πρόσωπο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο πωλητής οφείλει να καταβάλει τον φόρο με την ετήσια
δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Το κέρδος υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής
κτήσης και της τιμής πώλησης, συμπεριλαμβανομένων σε αυτές των τυχόν δαπανών που
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συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση των μετοχών. Η τιμή απόκτησης και η τιμή
πώλησης των μετοχών καθορίζονται από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, που
εκδίδονται από το αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα ή την εταιρεία παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών ή το φορέα που διενεργεί τις συναλλαγές. Ο εν λόγω φόρος εξαντλεί τη
φορολογική υποχρέωση για το συγκεκριμένο εισόδημα.
Κεφαλαιακά κέρδη που πραγματοποιούνται από μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών από
φυσικά πρόσωπα που κατέχουν λιγότερο από 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη
(ανεξάρτητα από τον χρόνο απόκτησης και τον αριθμό των μετοχών που μεταβιβάζονται)
ή εισηγμένων μετοχών που έχουν αποκτηθεί πριν την 01.01.2009 (ανεξάρτητα από το
ποσοστό συμμετοχής), δεν υπόκεινται σε φορολόγηση ανεξάρτητα από το εάν τα εν λόγω
φυσικά πρόσωπα είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.
Σε περίπτωση που ο προσδιορισμός της υπεραξίας του άρθρου 42 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημιά μεταφέρεται για
τα επόμενα πέντε (5) έτη και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας που
προκύπτουν από συναλλαγές σε τίτλους του άρθρου 42.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα κεφαλαιακά κέρδη από πώληση
μετοχών που αποκτήθηκαν από φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον 0,5% του
μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη και που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλων χωρών με τις
οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει διμερή σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης
απαλλάσσονται από τη φορολόγηση εισοδήματος στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι
οι δικαιούχοι έχουν καταθέσει στον θεματοφύλακά τους το κατάλληλο πιστοποιητικό
φορολογικής κατοικίας. Εάν όμως το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος εξωτερικού σε χώρα
που δεν έχει τέτοια διμερή σύμβαση με την Ελλάδα, τότε φορολογείται για τα κέρδη από
την πώληση μετοχών με τον ίδιο καταρχήν τρόπο όπως ένα φυσικό πρόσωπο που είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Ειδικά όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο που έχει
την φορολογική κατοικία του σε κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια του άρθρου 65
του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με την
υποβολή φορολογικής δήλωσης πριν από την μεταβίβαση των μετοχών, με βάση
υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 67 παρ. 7 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος. Κεφαλαιακά κέρδη από διάθεση μετοχών που αποκτώνται από
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα, θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων με συντελεστή 29%,για
τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018, ο οποίος θα μειωθεί σταδιακά σε 28% για τα
εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, σε 27% για τα εισοδήματα του φορολογικού
έτους 2020, σε 26% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και σε 25% για τα
166
ENTERSOFT A.E.

εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επομένων σύμφωνα με το άρθρο 58 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει σήμερα.
Τα κεφαλαιακά κέρδη προσμετρώνται στα εισοδήματα επί των οποίων επιβάλλεται
εισφορά αλληλεγγύης.
Κόστη μεταβίβασης: Το ΕΛ.Κ.Α.Τ. χρεώνει ένα τέλος (σήμερα ύψους 0,0325%) στον
αγοραστή και στον πωλητή για να καλύψει το κόστος διακανονισμού της συναλλαγής. Η
εξωχρηματιστηριακή πώληση και μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών υπόκειται επίσης σε
τέλος ύψους 0,0325% (επί της αξίας της μεταβίβασης, δηλαδή τη μεγαλύτερη μεταξύ της
αναφερόμενης από τους Χειριστές και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής
κλεισίματος της αξίας κατά την «ημερομηνία συναλλαγής» όπως αναφέρεται και στον
Κανονισμό Εκκαθάρισης επί τον αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται, με ελάχιστη
χρέωση το ποσό των €20 ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης) ή 0,08% (επί της αξίας
της μεταβίβασης, δηλαδή τη μεγαλύτερη μεταξύ της αναγραφόμενης στο μεταβιβαστικό
έγγραφο και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της κινητής αξίας
την προηγούμενη της ημέρας κατάθεσης των εγγράφων του αρθρ. 46 του Κανονισμού
Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Ε.Κ. επί τον αριθμό των αξιών που
μεταβιβάζονται, με ελάχιστη χρέωση το ποσό των €20 ανά συμβαλλόμενο), το οποίο
χρεώνεται στον αγοραστή και τον πωλητή από το ΕΛ.Κ.Α.Τ. για να καλύψει το κόστος
διακανονισμού της συναλλαγής. Ο πωλητής και ο αγοραστής, επίσης, πληρώνουν μια
ελεύθερα διαπραγματεύσιμη προμήθεια στους χρηματιστές.
Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2579/1998, όπως ισχύει,
επιβάλλεται και φόρος 0,2% επί της αξίας πώλησης (όπως αυτή αναγράφεται στα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία) εισηγμένων μετοχών. Ο εν λόγω φόρος επιβάλλεται τόσο σε
χρηματιστηριακές όσο και εξωχρηματιστηριακές πωλήσεις μετοχών, καθώς και επί
συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων.
Χαρτόσημο: Η έκδοση και μεταβίβαση μετοχών και η πληρωμή μερισμάτων στην Ελλάδα
δεν βαρύνονται με τέλος χαρτοσήμου.
Φόρος Δωρεάς και Κληρονομιάς
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 29 και 44 του Ν.2961/2001 (Κώδικας
Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από
Λαχεία) όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 35 παρ. 3 του
Ν.3220/2004 και με το άρθρο 25 του Ν.3842/2010, η απόκτηση εισηγμένων μετοχών
στο Χ.Α. αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής υπόκειται σε φόρο, ο οποίος
υπολογίζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη κλίμακα του άρθρου 29 του Κώδικα
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αυτού

ανάλογα

με

τη

συγγενική

σχέση

του

δικαιούχου

με

το

δωρητή/κληρονομούμενο, την αξία των μετοχών και τις τυχόν προηγούμενες δωρεές
από τον δωρητή ή τον κληρονομούμενο προς τον δικαιούχο. Ως αξία των μετοχών
ορίζεται η άξια που έχουν αυτές την προηγούμενη ημέρα του χρόνου γένεσης της
φορολογικής υποχρέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 39 του
Ν.2961/2001.
3.4

Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς Κινητών Αξιών

Η από 11.10.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
α. την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνολικού ποσού έως εκατόν
εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€163.200) με έκδοση έως πεντακοσίων
σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (544.000) νέων κοινών μετά ψήφου Μετοχών
ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30), (εφεξής οι «Νέες
Μετοχές»). Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών είτε το εύρος της τιμής διάθεσης
εντός του οποίου θα διαμορφωθεί η τελική τιμή διάθεσης σύμφωνα με τη διαδικασία
της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 25 παραγρ. 2 του Ν.4548/2018 θα
καθοριστεί κατ΄ εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τυχόν διαφορά μεταξύ
της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών (υπέρ το άρτιο) θα
αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο».
β. Την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων,
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν.4548/2018, προκειμένου να επιτευχθεί η
επαρκής διασπορά που απαιτείται από το Ν.3371/2005 και τον Κανονισμό του X.A.
για την εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
γ.

Τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική

Αγορά του Χ.Α. και την εισαγωγή τους στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
δ. Σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης κατά την έννοια του
άρθρου 28 του Ν.4548/2018.
ε. Προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο κατ΄ εξουσιοδότησή της να καθορίζει
την τιμή διάθεσης των Μετοχών.
στ. Προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για την καταβολή του ποσού της Αύξησης
αρχομένη από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει την Τιμή
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Διάθεσης των Νέων Μετοχών ή του εύρους αναλόγως, σύμφωνα με το άρθρο 20
παράγραφο 2 και 25 παράγραφο 1 και 2 του Ν.4548/2018.
ζ. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (ι) να
ρυθμίσει και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που είναι σχετικό με την Αύξηση,
συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού των δικαιούχων για τη διάθεση μέρους
των Νέων Μετοχών σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.
4/379/18.04.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ιι) να αποφασίσει για τις
λεπτομέρειες της διάθεσης και για οποιουσδήποτε άλλους όρους, για τη σύνταξη του
Ενημερωτικού Δελτίου, σε συνεργασία με το Σύμβουλο Έκδοσης, τον προσδιορισμό
της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και όλα
τα συναφή θέματα, (ιιι) να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την
ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και τη διαγραφή των μετοχών από την
Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. και την εισαγωγή αυτών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του
Χ.Α. με δικαίωμα το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει περαιτέρω σε μέλη ή τρίτα
πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση της
αύξησης και εισαγωγής των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 13.02.2020 συνεδρίασή
του, αποφάσισε τα ακόλουθα:


Η εισαγωγή των 544.000 προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί με
Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.
και με παράλληλη διάθεση μετοχών σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων.



Από το σύνολο των προσφερόμενων 544.000 Νέων Μετοχών, θα διατεθούν
οι 516.800 Μετοχές με Δημόσια Προσφορά και οι 27.200 Μετοχές σε
Περιορισμένο

Κύκλο

Προσώπων,

σύμφωνα

με

την

υπ'

αριθμ.

4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες δεν
υπερβαίνουν το 5% του συνόλου των Νέων Μετοχών. Οι Μετοχές που θα
προσφερθούν σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων θα διατεθούν με έκπτωση
10% επί της Τιμής Διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης
4/379/18.4.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.


Η κατανομή των Μετοχών μεταξύ Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών της κάθε
κατηγορίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται
στην υπ’ αρ. 9/687/3.7.2014 απόφαση της Ε.Κ. για κάθε κατηγορία
επενδυτών και ειδικότερα:
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o

ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι
τουλάχιστον 155.040 Mετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της
Αύξησης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών
Επενδυτών, και

o

το υπόλοιπο έως και 70% των Μετοχών (ήτοι έως και 361.760 Μετοχές σε
περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των
Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα
εκδηλωθεί

σε

κάθε

κατηγορία

επενδυτών

(Ειδικών

και

Ιδιωτών

Επενδυτών).


Η ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίζεται, από κοινού με το
Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σε €7,50 ανά Μετοχή, σύμφωνα με την άρθρο 17
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.



Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν
οι Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Βook Βuilding»). Η
εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της
Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα
πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών. Η
Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Ε.Κ. και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με
το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της Ε.Κ. και την παρ. 2 του άρθρου
21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129, όπως ισχύουν, το αργότερο την επόμενη
εργάσιμη

ημέρα

μετά

την

ολοκλήρωση

της

Δημόσιας

Προσφοράς.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η
οριστική κατανομή των προσφερόμενων Μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, η
Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους
τιμών.


Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Χ.Α.
σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα
αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους επενδυτές εντός 3 εργασίμων ημερών
και δεν θα λάβουν Μετοχές της Εκδότριας, ενώ οι Μετοχές της Εταιρείας θα
παραμείνουν σε διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με το άρ. 4 της υπ' αριθμ. 4/379/18.04.2006
απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκύψουν αδιάθετες μετοχές από τις
προσφερόμενες σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων οι μετοχές, αυτές θα
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μεταφερθούν στο τμήμα των Μετοχών που διατίθενται στο κοινό με την αντίστοιχη
κατανομή Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών.
To X.A., κατά τη συνεδρίαση της 18.02.2020, αφού διαπίστωσε την καταρχήν
συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής, ενέκρινε την εισαγωγή προς
διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. του συνόλου των 5.000.000
κοινών ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας υπό την αίρεση της έγκρισης του
Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της επιτυχούς
ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τους
όρους που ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από τον Εκδότη και της επίτευξης
επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του
Χ.Α.
Συνοπτικά, οι όροι της προσφοράς παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Συνοπτικά Στοιχεία Έκδοσης
Αριθμός Υφισταμένων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών

4.456.000

Έκδοση Νέων Μετοχών
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με:
-

Έως 544.000 Κοινές Ονομαστικές
Μετοχές

Διάθεση με Δημόσια Προσφορά

Έως 516.800 Κοινές Ονομαστικές
Μετοχές

Προσφορά σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων

Έως 27.200 Κοινές Ονομαστικές
Μετοχές

Σύνολο Νέων Μετοχών

Έως 544.000 Κοινές Ονομαστικές
Μετοχές

Σύνολο προς Εισαγωγή Μετοχών στο Χ.Α.

Έως 5.000.000 Κοινές
Ονομαστικές Μετοχές

Ονομαστική Αξία Μετοχής

€0,30

Οι Νέες Μετοχές δικαιούνται
μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης
2019
Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.
Τίτλος μίας (1) μετοχής
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Σύμβουλος Έκδοσης
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Ανάδοχοι
ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Μέρισμα
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3.4.1 Προσφορά των Μετοχών σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων
Η προσφορά των Μετοχών σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα

με

την

υπ'

αριθμ.

4/379/18.4.2006

απόφαση

της

Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς. Η διάθεση των Μετοχών σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων αφορά
αποκλειστικά

στο

προσωπικό

και

αντιστοιχεί

στο

5%

του

συνόλου

των

προσφερόμενων Μετοχών.
Η τιμή διάθεσης των Μετοχών που θα διατεθούν στο προσωπικό, στο πλαίσιο
προσφοράς Μετοχών σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, θα έχει έκπτωση 10% επί
της Τιμής Διάθεσης.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 31.12.2019 απόφασή του, κατ’
εξουσιότηση της από 11.10.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
Εταιρείας, αποφάσισε τη διάθεση των 27.200 Νέων Μετοχών αποκλειστικά στο
προσωπικό, το οποίο απασχολούσε την 31.12.2019 η Εταιρεία και οι Θυγατρικές
αυτής.
Η κατανομή των μετοχών στο προσωπικό του Ομίλου θα πραγματοποιηθεί με τα
παρακάτω κριτήρια:
 Τον μικτό μηνιαίο μισθό του κάθε εργαζομένου.
 Τα έτη εργασίας σε εταιρείες του Ομίλου. Οι εργαζόμενοι θα χωριστούν σε
τρείς κατηγορίες (0-5 έτη, 6-10 έτη, άνω των 10 ετών). Υπόψη θα ληφθούν
και τα προηγούμενα έτη εργασίας σε εταιρεία η οποία έχει σήμερα
εξαγοραστεί από την Εταιρεία.
 Αν ο εργαζόμενος κατέχει ήδη μετοχές της Εταιρείας, ώστε να κατανεμηθεί
μεγαλύτερο ποσοστό σε εργαζόμενους, οι οποίοι δεν κατέχουν ήδη μετοχές
της Εταιρείας.
Ο ακριβής αριθμός των μετοχών στον Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων που θα λάβει
κάθε συμμετέχων, καθώς και τα ειδικότερα σε σχέση με αυτήν θέματα, θα
καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες στην προσφορά μετοχών σε Περιορισμένο Κύκλο
Προσώπων μπορούν να συμμετάσχουν και στη Δημόσια Προσφορά με τους ίδιους
όρους των λοιπών επενδυτών.
Η Εταιρεία θα υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς κατάλογο προσώπων που ανέλαβαν τις μετοχές με αναγραφή του
ονοματεπώνυμου ή της επωνυμίας, της διεύθυνσης κατοικίας ή της έδρας, του
αριθμού της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, της σχέσης που συνδέει τα
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πρόσωπα αυτά με τον εκδότη, του αριθμού των μετοχών που αποκτήθηκαν και της
καταβληθείσας αξίας τους.
Η προσφορά σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων θα έχει ολοκληρωθεί πριν την
έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς. Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες
μετοχές, οι μετοχές αυτές μπορεί να μεταφερθούν στο τμήμα των μετοχών που
διατίθενται με Δημόσια Προσφορά.
3.4.2

Τιμή Διάθεσης Μετοχών με Δημόσια Προσφορά

Η Τιμή Διάθεσης των προσφερόμενων Μετοχών (εφεξής «Τιμή Διάθεσης») θα
καθοριστεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν. Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 της
απόφασης 9/687/3.7.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου
21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129, όπως ισχύουν, το αργότερο την επόμενη
εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με
τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των
προσφερόμενων Μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί
εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ο Συντονιστής Κύριος
Ανάδοχος και η Εκδότρια όρισαν ως ανώτατη τιμή το ποσό των €7,50 για έκαστη των
Νέων Μετοχών.
Κατά την περίοδο που προηγήθηκε της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών, ο
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος έλαβε ενδεικτικές προσφορές από επαρκή αριθμό
Ειδικών Επενδυτών, ώστε να προσδιορίσει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια,
την τιμή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς. Σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, η ανώτατη τιμή του εύρους τιμής δεν μπορεί να υπερβαίνει την
κατώτατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.
Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Μη, που θα
συμμετάσχουν στη διάθεση Μετοχών με Δημόσια Προσφορά. Σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, η Τιμή Διάθεσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ύψος το οποίο δεν
καλύπτεται πλήρως η Δημόσια Προσφορά, εκτός αν πρόκειται για το κατώτατο όριο
του δεσμευτικού εύρους τιμών.
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Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι
Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Βook Building»). Η εν λόγω
διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας
Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί
ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών.
Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις προσφερόμενες
Μετοχές με Δημόσια Προσφορά εντός του δεσμευτικού εύρους τιμών που θα οριστεί
από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 της
απόφασης 9/687/3.7.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου
21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129, όπως ισχύουν, το αργότερο την προτεραία της
έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, καθώς και με την ανακοίνωση–
πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό. Στην ανωτέρω ανακοίνωση θα περιλαμβάνεται και
το συνολικό ποσό στο οποίο δύναται να ανέλθει η Δημόσια Προσφορά.
3.4.3

Κατηγορίες Επενδυτών

Η Δημόσια Προσφορά της Εταιρείας απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού
κοινού, το οποίο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στους Ειδικούς Επενδυτές και στους
Ιδιώτες Επενδυτές.
Ειδικοί επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως περιγράφονται στην
Ενότητα Ι («ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ») του
Παραρτήματος ΙΙ του Ν.4514/2018, όπως ισχύει, και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
αντιμετωπίζονται, κατόπιν αιτήσεώς τους, ως επαγγελματίες επενδυτές, σύμφωνα με
την Ενότητα ΙΙ («ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ») του Παραρτήματος ΙΙ του ίδιου
νόμου ή αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 30
του ίδιου νόμου, εκτός εάν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες πελάτες.
Η κατηγορία των Ιδιωτών Επενδυτών περιλαμβάνει όλα τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα και οντότητες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών
Επενδυτών.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Ιδιώτη και Ειδικού Επενδυτή, εφόσον
πληρούνται τα σχετικά κριτήρια.
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3.4.4 Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών με Δημόσια
Προσφορά
Η διάθεση των 516.800 Προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια
Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η Δημόσια
Προσφορά θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, τις
αποφάσεις του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την από
13.02.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αναλυτικά
παρουσιάζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο και ειδικότερα στην ενότητα 3.4 «Όροι και
Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς Κινητών Αξιών».
Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Μετοχής. Κάθε
επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία (1) τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης
(δηλαδή για 1 Μετοχή) ή για ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης (π.χ. για 2,
3, 4 κλπ Μετοχές) μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Ανώτατο όριο εγγραφής ανά
επενδυτή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, είναι η αξία του συνολικού αριθμού των
μετοχών που θα διατεθούν με τη Δημόσια Προσφορά, ήτοι 516.800 Μετοχές, ενώ
ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία (1) Μετοχή.
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής στο
Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, στους Αναδόχους, καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους
Χειριστές του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π.
για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Οι Ειδικοί
Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής απευθείας στο Συντονιστή Κύριο
Ανάδοχο και στους Αναδόχους.
Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3)
εργάσιμες ημέρες.
Συντονιστής της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχει
ορισθεί ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα
ξεκινήσει την 03.03.2020 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την
05.03.2020 και ώρα Ελλάδος 16:00 μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη
διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ., εκτός της
05.03.2020, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 μ.μ.
Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των
Μετοχών, πρέπει να διατηρεί Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. και
να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, αίτηση εγγραφής για τις
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Μετοχές, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του Ενημερωτικού
Δελτίου. Εάν ο αναγραφόμενος αριθμός λογαριασμού αξιών και μερίδας επενδυτή
είναι λανθασμένος, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή
των μετόχων.
Κάθε αίτηση εγγραφής:
(α)

κατονομάζει τον επενδυτή που την υποβάλλει και προσδιορίζει υποχρεωτικά

τον αριθμό της Μερίδας Επενδυτή και τον αριθμό του Λογαριασμού Αξιών του
επενδυτή,
(β)

περιλαμβάνει αίτημα εγγραφής του επενδυτή στη Δημόσια Προσφορά, καθώς

και αίτημα - δήλωση ανάληψης υποχρέωσης κάλυψης προσδιοριζόμενου ακεραίου
αριθμού Μετοχών, με ελάχιστο επιτρεπτό όριο τη μία (1) Μετοχή και μέγιστο
επιτρεπτό όριο τις 516.800 Μετοχές,
(γ)

εφόσον αφορά σε Ειδικό Επενδυτή, υποβάλλεται από τον Ειδικό Επενδυτή,

(δ)

είναι νομικά δεσμευτική, και

(ε)

δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά από τη λήξη της Δημόσιας

Προσφοράς.
Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται περισσότερες της μίας
εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.A.T. ή και
τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου ή διαπιστωθούν από το Συντονιστή
Κύριο Ανάδοχο μεθοδεύσεις των επενδυτών για την επίτευξη πολλαπλών εγγραφών,
το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του Συντονιστή
Κυρίου Αναδόχου ως ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται. Σύμφωνα με τον Κανονισμό
του Χ.Α., η Εταιρεία θα πρέπει να έχει επαρκή διασπορά για την εισαγωγή της στην
Ρυθμιζόμενη Αγορά. Για την αξιολόγηση της επάρκειας της διασποράς στη
Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.1.4 του Κανονισμού του
Χ.Α., όπως ισχύει, δεν λαμβάνονται υπόψη ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου που
κατέχουν: α) μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας, β) τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, γ)
συγγενείς πρώτου βαθμού των υφιστάμενων μετόχων, που κατέχουν άμεσα ή
έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας, και των διευθυντικών στελεχών αυτής, και δ) υφιστάμενοι μέτοχοι που
απέκτησαν μετοχές ένα έτος πριν την υποβολή της αίτησης εισαγωγής. Εξαιρούνται i.
οι επαγγελματίες επενδυτές, και ii. οι μέτοχοι εκδοτών των οποίων οι μετοχές
διαπραγματεύονταν σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή άλλη
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οργανωμένη αγορά που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα.
Η ενημέρωση των επενδυτών για τη Δημόσια Προσφορά θα γίνει μέσω της
δημοσίευσης της ανακοίνωσης-πρόσκλησης προς το επενδυτικό κοινό, η οποία θα
περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο, τα προβλεπόμενα της εγκυκλίου υπ. αρ.
21/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.
Λοιπές τυχόν λεπτομέρειες της διαδικασίας εγγραφής θα περιγράφονται στην
ανακοίνωση – πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό μέσω του Τύπου.
3.4.5 Διαδικασία
Προσφορά

Συμμετοχής

των

Ειδικών

Επενδυτών

στη

Δημόσια

Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από
την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.
Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Η.ΒΙ.Π. πρέπει να περιλαμβάνουν τον
αριθμό Μετοχών που επιθυμεί να αποκτήσει ο επενδυτής και την αντίστοιχη τιμή, η
οποία θα πρέπει να βρίσκεται εντός του καθορισμένου εύρους τιμών. Κάθε Ειδικός
Επενδυτής μπορεί να αιτηθεί τη συμμετοχή του σε μέχρι τρεις (3) διαφορετικές τιμές
προσδιορίζοντας και τις αντίστοιχες ποσότητες για κάθε τιμή.
Ως αξία συμμετοχής νοείται το γινόμενο του αιτούμενου αριθμού των Μετοχών επί
την Προσφερόμενη Τιμή, ή αν δεν υπάρχει τέτοια, επί την ανώτατη τιμή του
ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών.
Επίσης, οι Ειδικοί Επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το μέγιστο
αριθμό Μετοχών που επιθυμούν να τους κατανεμηθεί ως ποσοστό επί τις εκατό (%)
του συνολικού ποσού των Μετοχών που θα εκδοθεί και έως του οποίου θα
περιορίζεται τελικώς η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
Η τιμή που θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση εγγραφής, η οποία θα είναι εντός του
εύρους που θα ανακοινωθεί, θα είναι με βήμα τιμής €0,05.
Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές
θα πρέπει να απευθύνονται στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο ή στους Αναδόχους,
έχοντας συμπληρώσει σχετική αίτηση εγγραφής.
Οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές θα συγκεντρώνονται κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας στο Η.ΒΙ.Π., που θα διαχειρίζεται ο Συντονιστής Κύριος
Ανάδοχος, για το σκοπό του προσδιορισμού της ζητούμενης ποσότητας, καθώς και
του συνολικού αριθμού ζητούμενων Μετοχών.
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Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Μετοχών, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να έχει
καταβληθεί στο λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της
δεύτερης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, σε συνεργασία
με την Εταιρεία, δύναται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να παρατείνουν
την εν λόγω χρονική προθεσμία μέχρι τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Η.ΒΙ.Π., οι Ειδικοί Επενδυτές θα μπορούν
να τροποποιήσουν τις προσφορές τους.
Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές μπορούν να πάρουν σχετικές πληροφορίες για
τη διαδικασία υποβολής και τροποποίησης προσφορών από το Συντονιστή Κύριο
Ανάδοχο και τους Αναδόχους.
Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (ώρα
Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή
θεωρούνται οριστικές.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή
συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται.
Λοιπές τυχόν λεπτομέρειες της διαδικασίας της Δημόσιας Προσφοράς θα
περιληφθούν στην ανακοίνωση – πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό μέσω του
Τύπου.
3.4.6 Διαδικασία
Προσφορά

Συμμετοχής

των

Ιδιωτών

Επενδυτών

στη

Δημόσια

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες
Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το
διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των
στοιχείων του Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα Επενδυτή και το Λογαριασμού Αξιών
τους.
Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω του
Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, τους Αναδόχους, καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους
Χειριστές του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π.
για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από την
πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του
δεσμευτικού εύρους τιμών. Η αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές
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ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων Μετοχών επί την ανώτατη τιμή του
δεσμευτικού εύρους που θα ανακοινωθεί.
Ο αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών για την απόκτηση Μετοχών γίνονται
δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί στους Αναδόχους καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. και
τους Χειριστές του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη
Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.Β.ΙΠ., σε
μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής είτε έχει δεσμευθεί το
ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων
των επενδυτών πελατών τους ή σε λογαριασμούς του άυλων τίτλων ομολόγων ή
εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α όπως αυτή
ορίζεται στην ΠΔ/ΤΕ/2524/23.7.2003 (εφεξής «Ζώνη Α»), είτε, τέλος, έχει δεσμευθεί
το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών
κυβερνήσεων της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά δεν μπορεί να
γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων ή αξιών, όπως
μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής
εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχώρησης
απαιτήσεων κ.λπ. Οι αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι Ιδιώτες
Επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων
εγγράφονται.
Για τις αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος
και οι Ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης
3/460/10.01.2008 «Κανονισμός Αναδοχών» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να
διασφαλίζουν την πραγματική καταβολή του χρηματικού ποσού με το οποίο οι
Ιδιώτες Επενδυτές συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά.
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 32/28.06.2007 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μπορεί να εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά είτε από την
αυτοτελή του μερίδα, είτε από μια εκ των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων (ΚΕΜ) στις
οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Θα διενεργείται έλεγχος στο σύνολο των
Αιτήσεων Εγγραφής που εισάγονται από όλα τα μέλη, ώστε κάθε εντολέας
δικαιούχος ατομικού λογαριασμού αξιών και συνδικαιούχος της ΚΕΜ να παραλάβει
τίτλους σε ένα μόνο λογαριασμό Σ.Α.Τ. (ατομικός λογαριασμός ή ΚΕΜ). Αν για έναν
εντολέα υπάρχουν περισσότερες από μία Αιτήσεις Εγγραφής, με παραλήπτη είτε
ατομικό λογαριασμό και ΚΕΜ, είτε περισσότερες της μίας ΚΕΜ στις οποίες
συμμετέχει ως συνδικαιούχος, τότε θα επιβεβαιώνονται και θα συμμετέχουν στην
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κατανομή μόνον οι Αιτήσεις Εγγραφής με παραλήπτη τον ίδιο με την πρώτη χρονικά
Αίτηση Κάλυψης του εντολέα.
Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται περισσότερες της μίας
εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.A.T. ή και
τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου ή διαπιστωθούν από το Συντονιστή
Κύριο Ανάδοχο μεθοδεύσεις των επενδυτών για την επίτευξη πολλαπλών εγγραφών,
το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του Συντονιστή
Κυρίου Αναδόχου ως ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται. Μετά την οριστικοποίηση
του αριθμού των Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής και
της Τιμής Διάθεσης, θα αποδίδεται στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον
ποσό μετρητών και θα αποδεσμεύονται τα ποσά καταθέσεων ή οι άυλοι τίτλοι με
ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων ή με ταυτόχρονη καταβολή του
ισόποσου της αξίας των Μετοχών που κατανεμήθηκαν στον Ιδιώτη Επενδυτή κατά
περίπτωση, από τα ίδια καταστήματα των τραπεζών ή των Α.Χ.Ε. στα οποία είχε
υποβληθεί η αίτηση εγγραφής. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους
όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή
τους, καθώς επίσης και η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού
μετρητών θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα και κατηγορία
καταθέσεων. Λοιπές τυχόν λεπτομέρειες της διαδικασίας εγγραφής θα περιληφθούν
στην Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό μέσω του Τύπου.
3.4.7

Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και μετά τον προσδιορισμό της
Τιμής Διάθεσης θα πραγματοποιηθεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο η κατανομή
των Μετοχών στους επενδυτές ως εξής:


Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι
τουλάχιστον 155.040 Μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) θα
διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και



Το υπόλοιπο έως και 70% των Μετοχών (ήτοι έως και 361.760 Μετοχές σε
περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών
και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε
κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους Ιδιωτών Επενδυτών
υπολείπεται του ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Μετοχών, οι
αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του
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ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι δε Μετοχές, που αντιστοιχούν
στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση
Μετοχών, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος τηρεί στοιχεία και ενημερώνει σχετικά τους
επενδυτές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον τρόπο διαμόρφωσης της
ποσοστιαίας κατανομής των Μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών, σύμφωνα με το
άρθρο 4 της υπ. αριθμ. 9/687/3.7.2014 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
όπως ισχύει.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν έχουν αναλάβει την κάλυψη
τυχόν αδιάθετων Μετοχών, αλλά μόνον τη διάθεσή τους στο επενδυτικό κοινό.
Επισημαίνεται ότι, στην παρούσα Δημόσια Προσφορά δεν προβλέπονται πράξεις
σταθεροποίησης της τιμής των Μετοχών.
Η

κατανομή

των

Μετοχών

μεταξύ

των

επενδυτών της

κάθε

κατηγορίας

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην υπ. αριθμ.
9/687/3.7.2014 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για κάθε κατηγορία
επενδυτών.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε
ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των Μετοχών που έχουν
επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε προς τις συνέπειες από τυχόν μη
ικανοποίηση των όρων αυτών.
Σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1.4 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, η
ικανοποίηση του κριτηρίου της επαρκούς διασποράς μετοχών μιας νεοεισαγόμενης
εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. προϋποθέτει την κατανομή ποσοστού
τουλάχιστον 25% των προς εισαγωγή μετοχών σε τουλάχιστον 300 πρόσωπα, από
τα οποία κανένα δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε τοις εκατό (5%)
του συνόλου των μετοχών των οποίων ζητείται η εισαγωγή. Επίσης, σύμφωνα με
παρ. 3.1.2.1.4 τον Κανονισμού του Χ.Α., για την εκτίμηση της επάρκειας της
διασποράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
που κατέχουν: α) μέλη Δ.Σ., β) τα διευθυντικά στελέχη, γ) συγγενείς πρώτου βαθμού
των υφιστάμενων μετόχων, που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον
πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και των διευθυντικών
στελεχών αυτής, και δ) υφιστάμενοι μέτοχοι που απέκτησαν μετοχές ένα έτος πριν
την υποβολή της αίτησης εισαγωγής. Εξαιρούνται i. οι επαγγελματίες επενδυτές, και
ii. οι μέτοχοι εκδοτών των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονταν σε Πολυμερή
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Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργούν
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, κατά το στάδιο της κατανομής των Μετοχών στους
επενδυτές, ενδέχεται να προκύψει από τα στοιχεία των εγγραφών ότι δεν
ικανοποιείται η προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς με βάση το κριτήριο της
κατανομής του 25% των Μετοχών σε 300 πρόσωπα που να κατέχουν κάτω του 5%
του συνόλου των Μετοχών μετά την εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α., ενώ επιπλέον,
υπάρχει το ενδεχόμενο συμμετοχής στην έκδοση λιγότερων από 300 επενδυτές.
Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με
την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα
κεφάλαια στους επενδυτές εντός 3 εργασίμων ημερών και δεν θα λάβουν Μετοχές
της Εκδότριας, ενώ οι Μετοχές της Εταιρείας θα παραμείνουν σε διαπραγμάτευση
στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.
Σημειώνεται ότι ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν
οποιαδήποτε ευθύνη για την ενδεχόμενη μη εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας
στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., είτε ο λόγος αφορά στην Εταιρεία είτε όχι.
Το αντίτιμο της αξίας των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στους
επενδυτές εκτιμάται ότι θα καταβληθεί στα μέλη Η.ΒΙ.Π. βάσει του αναμενόμενου
χρονοδιαγράμματος

της

ενότητας

3.8

«Αναμενόμενο

Χρονοδιάγραμμα»

του

Ενημερωτικού Δελτίου.
Η «παράδοση» των Μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στους
Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων. Η καταχώρηση των Μετοχών στους
Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των
σχετικών διαδικασιών και θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της Εταιρείας στον
Τύπο, μία τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των
Μετοχών στο Χ.Α.
Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για τη μεταβίβαση των
Προσφερόμενων Μετοχών και την καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιών.
Ο αριθμός των Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε
ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος
της μίας (1) Μετοχής. Οι Μετοχές της έκδοσης είναι εκπεφρασμένες σε Ευρώ.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, κάθε νέο
σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις
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πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει
την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που
μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας
Προσφοράς ή την έναρξη διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά αναφέρεται σε
συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου. Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού
(ΕΕ) 1129/2017, επενδυτές οι οποίοι έχουν εγγραφεί για την απόκτηση Νέων
Μετοχών

πριν

από

τη

δημοσίευση

του

συμπληρώματος,

μπορούν

να

υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων
ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.
3.4.8

Κατανομή Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές

Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές θα
πραγματοποιηθεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σύμφωνα με την απόφαση
9/687/3.7.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Για την κατανομή των Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν
στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των
υποβληθεισομένων προσφορών, κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής κριτήρια:


Το είδος του επενδυτή στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών, ανάλογα με
την εκτίμηση του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου για το χρονικό ορίζοντα
διακράτησης των Μετοχών. Ο υψηλότερος συντελεστής κατανομής θα δοθεί
στην κατηγορία με τον εκτιμώμενο μακρύτερο ορίζοντα διακράτησης των
Μετοχών της Εταιρείας.



Το μέγεθος της προσφοράς.



Η προσφερόμενη τιμή και ειδικότερα η συμβολή των προσφορών ενός
Ειδικού Επενδυτή στη διαμόρφωση ελκυστικής Τιμής Διάθεσης.



Η χρηματιστηριακή συμπεριφορά σε προηγούμενες περιπτώσεις προσφοράς
Μετοχών και η εκτιμώμενη συμπεριφορά μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου να χρησιμοποιήσει
ένα ή οποιοδήποτε συνδυασμό από τα ανωτέρω κριτήρια. Επισημαίνεται ότι δεν
υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των
υποβληθεισομένων προσφορών Ειδικών Επενδυτών.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς, σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη
της Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθεί στους Ειδικούς Επενδυτές το 100% των
Μετοχών για τις οποίες ενεγράφησαν, στην κατώτατη τιμή του δεσμετικού εύρους
τιμών.
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3.4.9

Κατανομή Μετοχών σε Ιδιώτες Επενδυτές

Σύμφωνα με την απόφαση 9/687/3.7.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
το ποσοστό Μετοχών που θα κατανεμηθεί στους Ιδιώτες Επενδυτές θα είναι
τουλάχιστον ίσο με το 30% του συνόλου των Μετοχών που προσφέρονται με
Δημόσια Προσφορά.
Κατά την κατανομή των προσφερόμενων με Δημόσια Προσφορά Μετοχών στα
φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες, που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των
Ειδικών Επενδυτών, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το
τμήμα τους που αφορά έως 155 Μετοχές («κατά προτεραιότητα όριο»), εφόσον
τελικά κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία το 30% της Δημόσιας Προσφοράς.
Το κατά προτεραιότητα όριο δύναται να αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω με βάση τη
ζήτηση που θα εκδηλωθεί κατά τη Δημόσια Προσφορά με μείωση του ανά επενδυτή
κατανεμόμενου αριθμού Μετοχών.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος θα ενημερώσει, μετά το πέρας της Δημόσιας
Προσφοράς, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό για το κατά
προτεραιότητα όριο της τελικής κατανομής.
Αν μετά την ικανοποίηση των κατά προτεραιότητα εγγραφών, σύμφωνα με τα
ανωτέρω, παραμένουν αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες
Επενδυτές που ενεγράφησαν για αριθμό μετοχών μεγαλύτερο του τελικά
διαμορφωμένου κατά προτεραιότητα ορίου, αναλογικά με βάση το μη ικανοποιηθέν
τμήμα της εγγραφής τους. Αν μετά την ανωτέρω κατανομή συνεχίζουν να
παραμένουν αδιάθετες Μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον μονάδα
διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα τμήματα
της εγγραφής τους.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν το ίδιο ύψος
αδιάθετου υπολοίπου, θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν ή αυτούς που υπέβαλαν
νωρίτερα την εντολή.
Σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 28
του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει,, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης.
Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει
κάθε Ιδιώτης Επενδυτής, θα αποδίδεται στο δικαιούχο το υπερβάλλον δεσμευθέν
ποσό και θα αποδεσμεύονται τα αντίστοιχα ποσά καταθέσεων με ταυτόχρονη
χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων για το ισόποσο της αξίας των Μετοχών που
κατανεμήθηκαν στον εκάστοτε Ιδιώτη Επενδυτή. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων
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υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την
αποδέσμευσή τους.
3.5

Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος

Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς είναι η «EUROXX
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Παλαιολόγου 7,Χαλάνδρι).
Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
(Λεωφ. Αλεξάνδρας 29, 11473 Αθήνα) και η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
Α.Ε.Π.Ε.Υ. (Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα).
Σύμβουλος

Έκδοσης

είναι

η

«EUROXX

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

(Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι). Ο Σύμβουλος Έκδοσης έχει αναλάβει την παροχή στην
Εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς την εν γένει διαδικασία και διαχείριση
της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια
Αγορά του Χ.Α. των Προσφερόμενων Μετοχών. Ο Σύμβουλος Έκδοσης δεν έχει
αναλάβει την επενδυτική υπηρεσία τοποθέτησης κινητών αξιών, την κάλυψη τυχόν
αδιάθετων Μετοχών, ούτε τη διάθεσή τους στο επενδυτικό κοινό. Περαιτέρω, ο
Σύμβουλος Έκδοσης δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ενδεχόμενη μη
εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. είτε ο λόγος αφορά την Εταιρεία είτε
όχι.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος έχει αναλάβει τη διάθεση των προσφερομένων
Μετοχών με Δημόσια Προσφορά χωρίς δέσμευση ανάληψης των αδιάθετων
Μετοχών. Όλα τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία αναδοχής ρυθμίζονται οριστικά
στην από 21.02.2020 σύμβαση αναδοχής.
Η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή ύψους €76 χιλ.περίπου στο Συντονιστή Κύριο
Ανάδοχο, η οποία θα υπολογιστεί επί του συνόλου των Μετοχών που θα διαθέσει,
καθώς και επί του αντιτίμου των Μετοχών που κατανεμήθηκε στους επενδυτές που
προσέλκυσε. Η εν λόγω αμοιβή αφορά συνολικό ποσό προμήθειας αναδοχής και
τοποθέτησης. Οι συνολικές δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε ποσό της τάξης των
€216 χιλ. θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τα έσοδα της Αύξησης (βλέπε αναλυτικά
ενότητα 3.2 «Δαπάνες Έκδοσης» του Ενημερωτικού Δελτίου).
3.6

Πληροφορίες Σχετικά με την Αναδοχή

Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί πλήρως το σύνολο των Προσφερομένων Μετοχών
με Δημόσια Προσφορά από το επενδυτικό κοινό, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και
οι Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες Μετοχές. Ο Συντονιστής
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Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει μόνο τη διάθεση των Μετοχών στο
επενδυτικό κοινό.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε
ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των Μετοχών που έχουν
επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε προς τις συνέπειες από τυχόν μη
ικανοποίηση των όρων αυτών.
Σημειώνεται ότι, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν
οποιαδήποτε ευθύνη για την ενδεχόμενη μη εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας
στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. είτε ο λόγος αφορά την Εταιρεία είτε όχι.
Σε περίπτωση που βάσει των οριστικών στοιχείων κατανομής δεν ικανοποιείται το
κριτήριο της επαρκούς διασποράς, μετά την έκδοση οριστικής αρνητικής απόφασης
περί της εισαγωγής από το Χ.Α., θα αποδοθούν τα κεφάλαια πίσω στους επενδυτές
και αυτοί δεν θα λάβουν Μετοχές της Εταιρείας.
Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι διατηρούν το
δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αναδοχής και διακοπής της Δημόσιας
Προσφοράς στις κάτωθι περιπτώσεις:


Διακοπής των συναλλαγών επί μετοχών ή γενικής διακοπής ή περιορισμού
των συναλλαγών στο Χ.Α., ή εν γένει διακοπής των συναλλαγών στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.



Εάν συμβούν στην Εταιρεία ή γενικότερα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,
γεγονότα οικονομικής ή άλλης φύσεως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
σημαντικές αλλαγές στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ή αλλαγές ή ενδείξεις για
επικείμενη μεταβολή των ελληνικών ή διεθνών πολιτικών ή οικονομικών
συνθηκών ή των τιμών συναλλάγματος, απεργία ή στάση εργασίας τραπεζών
στην Ελλάδα, τα οποία κατά τη δίκαιη κρίση του Αναδόχου, μπορούν να
επηρεάσουν αρνητικά την επιτυχία της Δημόσιας Προσφοράς ή/ και την
πορεία της τιμής της Μετοχής της Εταιρείας κατά την έναρξη της
διαπραγμάτευσης.



Γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά κήρυξης πολέμου, απεργίας,
εκδήλωσης τρομοκρατικής ενέργειας ή κατάστασης ανάγκης στην Ελληνική
Επικράτεια ή στο εξωτερικό.



Παραβίασης από την Εταιρεία οποιαδήποτε υποχρέωσης που έχει αναλάβει ή
διαβεβαίωσης που έχει παράσχει στο Ενημερωτικό Δελτίο και στη σύμβαση
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αναδοχής ή σε περίπτωση που οποιαδήποτε δήλωσή της αποδειχθεί
ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική ή δεν εκπληρωθούν στο ακέραιο, οι
οποίες υποχρεώσεις, εγγυήσεις και δηλώσεις της Εταιρείας οι οποίες
συνομολογείται ότι αποτελούν στο σύνολό τους ουσιώδεις όρους της
σύμβασης αναδοχής.


Μη έγκρισης εισαγωγής των Μετοχών στο Χ.Α. ή ματαίωσης της Δημόσιας
Προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο.



Εάν μετά τη δημοσίευση τυχόν συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου
ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τέτοιο αριθμό επενδυτών και για
τέτοιο αριθμό Μετοχών ώστε, κατά την κρίση του Συντονιστή Κυρίου
Αναδόχου και των Αναδόχων, να ενδέχεται να μη διασφαλίζεται η
προβλεπόμενη εκ του νόμου διασπορά των Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.
ή και να δημιουργούνται προβλήματα στη διαδικασία εισαγωγής των
Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.

3.7

Μείωση της Συμμετοχής των Μετόχων

3.7.1 Σενάρια Διασποράς
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, κατά την
Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της
Αύξησης, με τις εξής παραδοχές:
(α) η Αύξηση θα καλυφθεί πλήρως ήτοι με τη διάθεση 544.000 Νέων Μετοχών,
(β) οι βασικοί μέτοχοι (βλέπε ενότητα 2.13 «Κύριοι Μέτοχοι» του Ενημερωτικού
Δελτίου) δεν εγγράφονται για Νέες Μετοχές, και
(γ) κανένας εκ των νέων μετόχων δεν θα αποκτήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
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Σενάριο της Μετοχικής Σύνθεσης πριν και μετά την Αύξηση
Πριν την Αύξηση

Μετά την Αύξηση

Μέτοχος

Αριθμός
Μετοχών

%
Συμμετοχής

Αριθμός
Μετοχών

%
Συμμετοχής

Νικολόπουλος Παντελής

1.170.971

26,28%

1.170.971

23,4%

Κοτζαμανίδης Αντώνιος

480.098

10,77%

480.098

9,6%

Μένεγος Σταύρος

335.418

7,53%

335.418

6,7%

Αβράτογλου Χαράλαμπος

330.898

7,43%

330.898

6,6%

Κανσουζίδης Ανδρέας-Απόστολος

299.000

6,71%

299.000

6,0%

Κανσουζίδης ΦραγκίσκοςΠαναγιώτης

298.750

6,70%

298.750

6,0%

Παπαχριστοπούλου Αικατερίνη

296.138

6,65%

296.138

5,9%

-

-

27.200

0,6%

Επενδυτικό Κοινό (Λοιποί Μέτοχοι
<5%)**

1.244.727

27,93%**

1.761.527

35,2%**

Σύνολο

4.456.000

100,00%

5.000.000

100,0%

Προσφορά σε Περιορισμένο
Κύκλο Προσώπων*

Λογιστική Αξία Ενεργητικού***
Τιμή Προσφοράς

€2,29
Βλέπε ενότητα 3.4.2 «Τιμή Διάθεσης Μετοχών με Δημόσια
Προσφορά»

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
* Οι Μετοχές που έχουν δεσμευθεί για να διατεθούν σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων αντιστοιχούν στο 5,0% του
συνόλου των Νέων Μετοχών ήτοι της Αύξησης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (βλέπε ενότητα 3.4.1 «Προσφορά των Μετοχών σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων» του
Ενημερωτικού Δελτίου).
** Σημειώνεται ότι η διασπορά των Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.1.2.1.4 του
Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, ανέρχεται α) κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου σε 17,6%, και β)
μετά την Αύξηση σε 26,6% υπό την παροδοχή ότι (i) η Αύξηση θα καλυφθεί πλήρως, (ii) οι βασικοί μέτοχοι (βλέπε
ενότητα 2.13 «Κύριοι Μέτοχοι» του Ενημερωτικού Δελτίου) δεν εγγράφονται για Νέες Μετοχές, και (iii) κανένας εκ
των νέων μετόχων δεν θα αποκτήσει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
*** Για τους σκοπούς του Ενημερωτικού Δελτίου και μόνον βάσει του σημείου 9.1.β του Παραρτήματος 11 του
Κανονισμού 2019/980, ως Λογιστική Αξία Ενεργητικού ορίζεται το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου την
30.06.2019. Ο αριθμός των Μετοχών της Εταιρείας, την 30.06.2019, είναι 4.456.00 Μετοχές.

Σημειώνεται ότι ένα (1) δικαίωμα ψήφου αντιστοιχεί σε μία (1) μετοχή της Εταιρείας.
Σημειώνεται επίσης, ότι το παραπάνω σενάριο είναι υποθετικό και βασίζεται σε
παραδοχές που ενδεχομένως να μην επαληθευτούν.

188
ENTERSOFT A.E.

3.8

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της εισαγωγής του
συνόλου των Μετοχών στο Χ.Α. παρουσιάζεται ακολούθως:
Ημερομηνία

Γεγονός

Τρίτη,
18.02.2020

Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής των 5.000.000 Μετοχών στη
Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. υπό την αίρεση της έγκρισης του
Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της
επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Νέων Μετοχών
και της επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.

Δευτέρα,
24.02.2020

Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τρίτη,
25.02.2020

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρίτη,
25.02.2020

Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και
την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του
Κανονισμού (EE) 2017/1129, στο ΗΔΤ του Χ.Α. στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας και στις ιστοσελίδες του Συμβούλου Έκδοσης, του Συντονιστή
Κυρίου Αναδόχου και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς

Πέμπτη,
27.02.2020

Δημοσίευση, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., ανακοίνωσης
δεσμευτικού εύρους τιμών στο ΗΔΤ του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας και στις ιστοσελίδες του Συμβούλου Έκδοσης, του Συντονιστή
Κυρίου Αναδόχου και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς

Παρασκευή,
28.02.2020

Παύση διαπραγμάτευσης των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του
Χ.Α. πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α. *

Τρίτη,
03.03.2020

Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς

Πέμπτη,
05.03.2020

Λήξη Δημόσιας Προσφοράς

Παρασκευή,
06.03.2020

Ανακοίνωση της Τιμής Διάθεσης και κατανομή των Νέων Μετοχών

Δευτέρα,
09.03.2020

Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των
κατανεμηθεισών Μετοχών από τους Ειδικούς και μη Ειδικούς Επενδυτές

Δευτέρα,
09.03.2020

Διαγραφή των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. *
Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την
Εκδότρια.

Δευτέρα,
09.03.2020

Παράδοση των Μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις
Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.
Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Τρίτη,
10.03.2020

Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη
Αγορά του Χ.Α.

* Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την
ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, οι Μετοχές της Εταιρείας θα
παραμείνουν σε διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.
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Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους
παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική
ανακοίνωση στον Τύπο.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, βάσει του άρθρου 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου 21 του
Κανονισμού (EE) 2017/1129, όπως ισχύουν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη
ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, θα γνωστοποιήσει στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιεύσει την Τιμή Διάθεσης, εντός του ήδη
ανακοινωθέντος εύρους τιμής.
Επίσης, βάσει του άρθρου 4 του Κανονισμού Αναδοχών, αμμελητί μετά την
ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, ο Σύμβουλος θα ανακοινώσει στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:


ακριβή και πλήρη στοιχεία ως προς την έκβαση της δημόσιας προσφοράς και
ιδιαίτερα ως προς το χρηματικό ποσό με το οποίο συμμετείχαν οι επενδυτές,
τον αριθμό των επενδυτών που συμμετείχαν σε αυτήν, προσδιορίζοντας τα
στοιχεία ανά κατηγορία επενδυτών, καθώς και ως προς την τελική κατανομή
των μετοχών,



το ποσοστό συμμετοχής και κάλυψης της Δημόσιας Προσφοράς από τους
Αναδόχους, το Σύμβουλο και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια
του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, με τους Αναδόχους, το Σύμβουλο και την
Εταιρεία, και

•

τους επενδυτές που έλαβαν μέρος στη Δημόσια Προσφορά, υποβάλλοντας
αναλυτικό πίνακα.

Επίσης, σημειώνεται ότι, βάσει της εγκυκλίου 23/22.06.2006 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας
Προσφοράς, θα εκδοθεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο ανακοίνωση για την
έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, η οποία θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο
Τιμών του Χ.Α.
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1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 2

(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 σας

υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβούλιου για τη χρήση που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2018 επί των εταιρικών οικονομικών μεγεθών της «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και παρουσιάζουν
την χρηματοοικονομική θέση, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος και την μεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων της
εταιρείας, με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη μακροοικονομικούς και
μικροοικονομικούς παράγοντες και την επίδρασή τους στη λειτουργία της εταιρείας.
Πληροφορίες για τον Όμιλο
Η Μητρική Εταιρεία
Η Εταιρία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,
με διακριτικό τίτλο «Entersoft A.E.», ιδρύθηκε το 2002 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
με αριθμό 52460/01ΝΤ/Β/02/200 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας
(Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου) και σύμφωνα με το καταστατικό της η διάρκειά της είναι πενήντα (50) έτη. Η Εταιρεία
διατηρεί υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη στην οδό Αντ. Τρίτση 21.
Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
1. Η ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού.
2. Η παροχή μηχανογραφικών και συναφών υπηρεσιών με τη χρησιμοποίηση ή μη ηλεκτρονικών υπολογιστών
καθώς και η μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων (φασόν).
3. Η προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας στους τομείς της ηλεκτρονικής και πληροφορικής.
4. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό συγκροτημάτων, μηχανημάτων, συσκευών,
συναφών ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων λογισμικού με σκοπό την μεταπώλησή τους.
5. Η αντιπροσώπευση άλλων συναφών οίκων στην Ελλάδα.
6. Η εμπορία των ανωτέρω και
7. Γενικά, κάθε δραστηριότητα συναφής με τα ανωτέρω.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ομοειδούς ή
παρεμφερούς σκοπού.
Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από την πώληση λογισμικών προγραμμάτων.
Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο
Το μετοχικό κεφαλαίο της Μητρικής ανέρχεται στο ποσό των 1.336.800€ διαιρούμενο σε 4.456.000 μετοχές
ονομαστικής αξίας 0,30€.
Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών
σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας, και είναι προσαρμοσμένη σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
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Δομή Ομίλου
Η δομή του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 έχει ως εξής:
Επωνυμία
EΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα - Ελλάδα

Μέθοδος Ενοποίησης

Ισοδύναμο %Μητρικής
Μητρική

ENTERSOFT BULGARIA EOOD
Evrotur Bisiness Center 12 Mihail Tenev 6th fl/21st Sofia Βουλγαρία
ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL
43 Polona St. , 6th floor, Bucharest- Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

100,00%

Ολική Ενοποίηση

100,00%

RETAIL- LINK AE
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα - Ελλάδα

Ολική Ενοποίηση

97,64%

ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC
Dubai

Ολική Ενοποίηση

100,00%

Α. Ανασκόπηση σημαντικών γεγονότων που συνέβησαν στη χρήση
Το 2018 ήταν ακόμα μία θετική χρονιά για τον Όμιλο της Entersoft. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αναπτυχθήκαμε με
διψήφιους ρυθμούς, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν διατηρήσιμοι ρυθμοί ανάπτυξης σε αυτά τα επίπεδα.
Σε επίπεδο εταιρειών η μητρική εταιρεία ήταν αυτή με το μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης που ανήλθε στο
εντυπωσιακό 25%. Η Retail Link συνέχισε την ανοδική της πορεία ενώ οι πωλήσεις των θυγατρικών του εξωτερικού
παρουσίασαν πτώση που εν μέρει οφείλεται και στη σύγκριση με ένα μεγάλο έργο του 2017 που δεν επαναλήφθηκε
το 2018. Η έντονα αναπτυξιακή πορεία των εσόδων του Ομίλου (17%), προήλθε κυρίως από την απόκτηση πολλών
νέων σημαντικών πελατών σε όλα τα βασικά προϊόντα της (ERP, CRM, WMS) αλλά και από την εξαγορά της
δραστηριότητας Pocketbiz στα μέσα του 2018. Η εξαγορά αυτή επηρέασε τα έσοδα μόνο στο 2ο εξάμηνο του έτους.
Η κερδοφορία του Ομίλου παρουσίασε αύξηση 45%, κινήθηκε δηλαδή με σημαντικά μεγαλύτερο ρυθμό από την
ανάπτυξη των εσόδων του Ομίλου. Αυτό οφείλεται αφενός στις οικονομίες κλίμακας που δημιουργεί η ανάπτυξη των
εσόδων, αλλά και στην καλή εμπορική πορεία που έχουν πλέον τα νέα προϊόντα WMS, Mobile SFA και οι υπηρεσίες SaaS
και ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα αποτέλεσαν προϊόν επενδύσεων της 3ετίας 2015-2017.
Η Entersoft και η θυγατρική Retail Link κατάφεραν να διεκδικήσουν μεγαλύτερα μερίδια νέων πελατών. Ενδεικτικά
αναφέρονται για τη μητρική νέοι πελάτες όπως οι ROLCO ΒΙΑΝΙΛ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΟΛΥΜΠΙΑ
ΟΔΟΣ, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ, ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ, UNILEVER CYPRUS, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, SAARK
ΑΕΒΕ, ALTEX (Funky Budha), ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ, MAX STORES, ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ, ΝΟΡΜΑ ΑΕ, HELLAS CAN,
PROFILCO, ISO-PLUS και εκατοντάδες μικρότερες μέσω του δικτύου μεταπωλητών. Η θυγατρική Retail Link
πέτυχε επίσης σημαντικές συμβάσεις σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης και παροχής Supply Chain
Management υπηρεσιών με εταιρείες όπως οι ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ, BRITISH AMERICAN TOBACCO,
TORA DIRECT (PAYZONE), FRAPORT, ΕΘΝΙΚΗ FACTORS και πολλές άλλες μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις.
Στα μέσα του 2018 η Entersoft, μέσω της εξαγοράς της δραστηριότητας Enterprise Mobility Pocketbiz από την
εταιρεία Sieben, κατορθώνει να διευρύνει το ήδη σημαντικό πελατολόγιό της με εταιρείες όπως οι FRIGOGLASS,
MARS, Mondelez, NUMIL, PEPSICO, ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΝ, ΕΛΓΕΚΑ, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, ΚΡΙ-ΚΡΙ,
ΝΙΚΑΣ, ΓΙΩΤΗΣ, ΥΦΑΝΤΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, Παπαστράτος, Druckfarben, AVON Cosmetics καθώς και
εκατοντάδες άλλες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα ενισχύει τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό σε
χώρες όπως Ρουμανία, Ουγγαρία, Ισραήλ, Βουλγαρία, Σερβία και Ρωσία.
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Τα τελευταία τρία χρόνια ο όμιλος καταγράφει με συνέπεια διψήφια ετήσια ποσοστά ανόδου των εσόδων και των
κερδών. Για το 2019 η επιδίωξη της Διοίκησης είναι να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο ανάπτυξης, με αιχμή του δόρατος
την απόκτηση νέων πελατών στα ERP συστήματα, την ανάπτυξη των εργασιών στο εξωτερικό αλλά και την
περαιτέρω διείσδυση των νέων και καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών της στο χώρο του Supply Chain, του
Enterprise Mobility και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η υπογραφή πλήθους νέων συμβάσεων εντός
του 2018 έχει δημιουργήσει ένα πολύ θετικό ανεκτέλεστο έργων και για το 2019. Αν δεν αντιμετωπίσουμε κάποιο
έκτακτο γεγονός, προβλέπουμε με σχετική ασφάλεια ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης για το 2019 θα διατηρηθούν ή και θα
ενταθούν. Την άποψή μας αυτή ενισχύουν τόσο οι αυξανόμενες επενδύσεις των επιχειρήσεων σε ψηφιακά
συστήματα όσο και η έναρξη υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ που θα τονώσει τη ζήτηση για λογισμικά και υπηρεσίες
του Ομίλου. Οι πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 ενδέχεται να επηρεάσουν τις πωλήσεις πρόσκαιρα και
μόνο σε ότι αφορά νέους πελάτες. Στο τέλος του έτους εκτιμούμε ότι η επίδραση αυτή δε θα είναι σημαντική.
Λόγω της αυξημένης κερδοφορίας αλλά και ρευστότητας της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει αυξημένο
μέρισμα 18 λεπτά ανά μετοχή έναντι 13 λεπτών που είχε δοθεί πέρυσι.
Επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας
Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας περιελάμβανε δράσεις που αφορούν τόσο την ανάπτυξη νέων προϊόντων
όσο και την επιχειρησιακή ανάπτυξη σε συγκεκριμένες αγορές.
Ανάπτυξη νέων προϊόντων
Ο Όμιλος στην προσπάθεια του να εδραιώσει την θέση του στην αγορά των προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών
έχει δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην έρευνα και την ανάπτυξη των νέων προϊόντων του.
Ειδικότερα στην παρούσα χρήση η Μητρική Εταιρεία ολοκλήρωσε την Advanced έκδοση για το προϊόν Warehouse
Management System (WMS) αξίας 304.184 €.
Β. Οικονομική Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας «ENTERSOFT A.E»
Ο πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών της Μητρικής Εταιρείας κατά την διαχειριστική περίοδο 1/1/2018 –
31/12/2018 ανήλθε στο συνολικό ποσό των 11.339.100 € έναντι ποσού 9.005.941 € της προηγούμενης χρήσης,
αύξηση κατά 25%. Η αύξηση αυτή κρίνεται σημαντική δεδομένου της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της
αγοράς και αποβλέπουμε στην ακόμα δυναμικότερη προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας στην αγορά
μέσω των προαναφερομένων επενδυτικών προγραμμάτων.
Κατά τη διαχειριστική αυτή χρήση προέκυψε κερδοφόρο αποτέλεσμα προ φόρων ποσού 1.868.578 €, έναντι
ποσού 1.138.429 € το προηγούμενο έτος. Το συγκεντρωτικό συνολικό αποτέλεσμα μετά φόρων διαμορφώθηκε
στα 1.466.180 € έναντι ποσού 886.799 € το προηγούμενο έτος.
Η Εταιρεία, όντας εντάσεως εργασίας και μάλιστα με ανθρώπους στους οποίους επενδύει μακροχρόνια, αύξησε
τις θέσεις εργασίας για να υλοποιήσει τα επενδυτικά αναπτυξιακά σχέδιά της. Την ίδια χρονική περίοδο τα Ίδια
Κεφάλαιά της ανήλθαν σε 10.106.734 € από 9.513.718 € της προηγούμενης χρονιάς.
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Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης Ομίλου

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31/12/2018
10.141.804
14.290.325

Ενσώματα & άυλα πάγια στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού

3.293.205
14.290.325

23,04%

2.154.540
12.409.192

17,36%

Καθαρή θέση
Σύνολο Καθαρής θέσης προβλέψεων & υποχρεώσεων
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της
Εταιρείας.

9.666.329
14.290.325

67,64%

9.039.399
12.409.192

72,84%

Σύνολο Μακροπρόθεσμων & Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής θέσης προβλέψεων & υποχρεώσεων

4.623.997
14.290.325

32,36%

3.369.794
12.409.192

27,16%

Καθαρή θέση
Σύνολο Καθαρής θέσης προβλέψεων & υποχρεώσεων
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της
εταιρείας

9.666.329
14.290.325

67,64%

9.039.399
12.409.192

72,84%

9.666.329
3.293.205

293,52%

9.039.399
2.154.540

419,55%

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει
τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του
κυκλοφορούντος ενεργητικού.

10.141.804
4.159.808

243,80%

9.549.634
2.992.708

319,10%

Κεφάλαιο κινήσεως
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του
Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το
πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και
Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

5.981.996
10.141.804

58,98%

6.556.926
9.549.634

68,66%

70,97%

31/12/2017
9.549.634
12.409.192

76,96%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει
διατεθεί σε κυκλοφορούν και μη κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Καθαρή θέση
Ενσώματα & άυλα πάγια στοιχεία
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των
ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας Ομίλου
31/12/2018

31/12/2017

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας
χωρίς το συνυπολογισμό τα λοιπά συνήθη έσοδα.

1.504.209
13.789.700

10,91%

1.033.414
11.791.567

8,76%

Αποτέλεσμα προ φόρων
Κύκλος εργασιών & Λοιπά συνήθη έσοδα
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της
εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

1.977.338
13.993.689

14,13%

1.368.006
12.150.598

11,26%

Αποτέλεσμα προ φόρων
1.977.338
20,46%
Καθαρή θέση
9.666.329
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

1.368.006
9.039.399

15,13%

6.915.081
11.791.567

58,64%

Μικτά αποτελέσματα
Κύκλος εργασιών(καθαρός)
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του
μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

8.109.106
13.789.700

58,81%

Εναλλακτικοί δείκτες Ομίλου
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

3.001.000

2.253.182

EBITDA
Χρωστικοί Τόκοι

3.001.000 2512,54%
119.441

2.253.182 1069,24%
210.727
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Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου.
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
EΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα Ελλάδα
RETAIL- LINK AE
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα Ελλάδα
ENTER SOFT MIDDLE EAST FZ LLC
Dubai
ENTERSOFT BULGARIA EOOD
Evrotur Bisiness Center 12 Mihail Tenev 6th
fl/21st Sofia - Βουλγαρία
ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL
43 Polona St. , 6th floor, Bucharest- Ρουμανία

ΠΟΣOΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ

ΑΝΕΛΕΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ
2018

97,64%

Ολική
Ενοποίηση

2018

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

Υπάγεται στη FREE ZONE των
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

2008 - 2018

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

2008 - 2018

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και
δεν αναμένει οι ταμειακές ροές της να επηρεαστούν σημαντικά κατά την οριστικοποίηση των φορολογικών
ελέγχων.
Η εταιρεία και η θυγατρική της RITEIL-LINK AE , ελέγχονται φορολογικά από χρήση 2011 με βάσει τις διατάξεις
82 παρ. 5 του Ν2238/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ‘άρθρο 65 α του Ν. 4174/2013.
Η μητρική εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις σε τράπεζες για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων της θυγατρικής της
εταιρείας RITEIL-LINK AE, συνολικού ύψους 250.000 ευρώ.
Γ. Διαχείριση κινδύνων
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές
ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο
εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων. Η κεντρική υπηρεσία
διαχείρισης διαθεσίμων προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε
συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Προ της διενέργειας σχετικών
συναλλαγών λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωμα δέσμευσης της εταιρίας προς τους
αντισυμβαλλόμενούς της.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
O Όμιλος έχει επενδύσεις στο εξωτερικό τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκτίθενται σε
συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την ισοτιμία LEVA
Βουλγαρίας / ευρώ , RON Ρουμανίας / ευρώ και AED των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων / ευρώ . O Όμιλος δεν
χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου αυτού. Η διοίκηση παρακολουθεί τη θέση
του Ομίλου ως προς τον κίνδυνο αυτό σε συνεχή βάση και αξιολογεί την ανάγκη να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα
χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να τον περιορίσει.
Η Εταιρεία δε διενεργεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.
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Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνολογία παραγωγής λογισμικού και τα λειτουργικά συστήματα, υπό συνθήκες,
μπορεί να επηρεάσουν μία εταιρεία παραγωγής λογισμικού. Η συνεχής αναβάθμιση των προϊόντων στα τελευταία
τεχνολογικά περιβάλλοντα είναι σημαντικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Ο Όμιλος δεν εκτιμά
ότι για τα αμέσως επόμενα χρόνια τίθεται τέτοιος κίνδυνος, αφού τα προϊόντα του είναι ανεπτυγμένα
στην τελευταία τεχνολογική πλατφόρμα Microsoft .net 4 και μάλιστα αυτό συνιστά ισχυρό στοιχείο της
ανταγωνιστικότητάς της που τον διαφοροποιεί στην αγορά.
Σε κάθε περίπτωση ο όμιλος παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσω της ιδιότητάς του ως Microsoft
Gold ISV Partner και προσαρμόζει αντίστοιχα τα προϊόντα της. Επιπλέον ο Τεχνικός Διευθυντής του Ομίλου
συμμετέχει στο θεσμό Microsoft Architect Council που σκοπό έχει την έγκαιρη ενημέρωση των συνεργατών της
Microsoft για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Να σημειωθεί ότι
σε αυτό το θεσμό συμμετέχουν μόνον τρεις εταιρείες παραγωγής λογισμικού. Τέλος να σημειωθεί ότι η εταιρεία
μας ανακηρύχθηκε για το 2010 από τη Microsoft Αμερικής ως “Country Partner of the Year”, γεγονός που
πιστοποιεί την τεχνολογική πρωτοπορία της αλλά και την εμπορική της ανάπτυξη.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου λόγω μεγάλης διασποράς πελατολογίου. Οι
πωλήσεις γίνονται σε δύο κανάλια, συνεργάτες-μεταπωλητές και τελικούς πελάτες. Οι συνεργάτες είναι ειδικά
επιλεγμένοι και υπάρχει αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τους τελικούς πελάτες που όντας
συνήθως μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν θετικό ιστορικό πιστώσεων.
Ο Όμιλος ως προς την αναμενόμενη πιστωτική ζημιά και τον σχηματισμό των προβλέψεων για τους πελάτες του,
αλλά και για τις λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, έχει λάβει υπόψη τις νέες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και επαρκή πιστωτικά
όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των
επιτοκίων. Ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική δε του Ομίλου είναι να
διατηρεί περίπου το σύνολό τους σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου με εξασφαλισμένη απόδοση.
Στην λήξη της διαχειριστικής περιόδου το σύνολο του δανεισμού ήταν σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Να
σημειωθεί εδώ ότι ο δανεισμός του Ομίλου στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ήταν μηδενικός. Ο Όμιλος δεν
έχει μακροπρόθεσμα δάνεια άρα ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων από αυτά δεν υφίσταται.
Δ. Σημαντικά γεγονότα από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα
τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς.
Ε. Προβλέψεις για το 2019
Η πολύ καλή επίδοση του 2018 δημιουργεί προσδοκία για αντίστοιχη ανάπτυξη και για το 2019. Την αισιοδοξία
αυτή ενισχύουν οι παρακάτω βασικοί παράγοντες :

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
(1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018)

9

1.

Το σημαντικά αυξημένο ανεκτέλεστο έργων που κλείστηκαν το 2018

2.

Η συνεισφορά επαναλαμβανόμενων εσόδων της νέα δραστηριότητας Pocketbiz στο πρώτο 6μηνο της χρονιάς
ενώ τέτοια έσοδα δεν υπήρχαν στο 2018

3.

Η αυξημένη ζήτηση για προϊόντα κι υπηρεσίες της Entersoft

4.

Η ποιοτική αύξηση του πελατολογίου με σημαντικές εταιρείες που φέρνει νέα έσδοα από υπηρεσίες και προϊόντα

5.

Η εντατικοποίηση των ρυθμών προκήρυξης νέων έργων του ΕΣΠΑ για τον Ιδιωτικό Τομέα.
Επιπλέον θα συνεχιστεί και θα ενταθεί η προώθηση του νέου μας προϊόντος Entersoft Warehouse Management
System (WMS) για την χωροταξική παρακολούθηση αποθηκών και τη διαχείριση των Logistics επιχειρήσεων στη
Βιομηχανία, το Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο και τις Διανομές.
Σημαντική επίδραση στα έσοδα της μητρικής αλλά και της Retail Link ενδέχεται να έχει, αν τελικά εφαρμοστεί, και
η διαφαινόμενη πρόθεση της ΑΑΔΕ να εφαρμόσει την υποχρεωτική αποστολή ηλεκτρονικών τιμολογίων από τις
επιχειρήσεις.
ΣΤ. Μερισματική Πολιτική
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα της Μητρικής Εταιρείας για την χρήση 01.01.2018 31.12.2018 και τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετά φόρων όπως προαναφέρονται και σύμφωνα με τις διατάξεις
του Νόμου που αφορά στην καταβολή μερισμάτων στους μετόχους, προτείνει τον σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού ποσού 49.627 €,
Την διανομή μερίσματος 0,18 € ανά μετοχή ήτοι ποσό 802.080 € και το υπόλοιπο ποσό 614.473 € σε μεταφορά
σε ειδικό λογαριασμό εις νέον. Η τελική απόφαση για τη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Περιβαλλοντικά Θέματα
Η «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», μια
καταξιωμένη εμπορική εταιρεία με ζωή πάνω από 15 έτη έχει επιδείξει όλο αυτό το διάστημα το σεβασμό προς το
περιβάλλον, οπότε και ιεραρχείται πολύ υψηλά στον κώδικα ηθικής που διέπει το σύνολο των εργασιών μας.
Στη προσπάθεια μας να μειώσουμε το ποσοστό των αποβλήτων που παράγουμε, εκσυγχρονίζουμε συνεχώς το
πλαίσιο λειτουργίας μας, στοχεύοντας στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων κατά τη διαδικασία
διάθεσης, εμπορίας και λειτουργίας της εταιρείας.
Η λειτουργία μας εναρμονίζεται με όλους του κανονισμούς – νομοθεσίες ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής, και
παράλληλα υποστηρίζουμε τοπικές και διεθνείς περιβαλλοντικές ενέργειες και πρωτοβουλίες με τη συμμετοχή ή
την ενθάρρυνση συμμετοχής σε αυτές με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη.
Εργασιακά Θέματα
Στον Όμιλο κατά την 31/12/2018 απασχολούνταν 244 εργαζόμενοι ενώ στην μητρική εταιρεία 179.
Με πλήρη επίγνωση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν αναγνωρίζουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας
αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο και το βασικότερο παράγοντα επίτευξης των στρατηγικών
μας στόχων.
Μέσα από διαφανή και αξιοκρατικά πλαίσια επιλογής και αξιολόγησης της απόδοσης και επιβράβευσης του
ανθρώπινου δυναμικού μας και ένα πλέγμα κατάλληλων διαδικασιών και ορθολογικών δομών οργάνωσης η

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
(1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018)
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Εταιρεία στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της. Οι ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης αποτελούν μέρος της
ανθρωποκεντρικής μας φιλοσοφίας.
Τέλος, μέσα από την εφαρμογή δομημένων επικοινωνιακών πολιτικών μεταξύ ιεραρχικών επιπέδων εδραιώνουμε
την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της.
Ίσες ευκαιρίες
Τα στελέχη, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της εταιρείας συμπεριφέρονται με σεβασμό προς τους συναδέλφους
και κάθε συναλλασσόμενο της εταιρείας και συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία περί παροχής ίσων
ευκαιριών. Μορφές παρενόχλησης σε βάρος οποιουδήποτε εργαζόμενου ή τρίτου συναλλασσόμενου με την
Εταιρία δεν είναι αποδεκτή.
Η αξία, τα προσόντα και η απόδοση των ατόμων συνιστούν τους βασικούς λόγους ανάθεσης πιο σύνθετων και
απαιτητικών ρόλων του οργανογράμματος, ενώ χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία, τη
θρησκεία, την καταγωγή, το χρώμα, ή τις πεποιθήσεις των υποψηφίων δεν αποτελούν λόγους προτίμησής τους ή
αποκλεισμού τους έναντι συνυποψηφίων τους.
Υγιεινή και ασφάλεια προσωπικού
Η Εταιρεία στα πλαίσια της διαφύλαξης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, έχει ορίσει Τεχνικό
Ασφάλειας και Ιατρό Εργασίας , προκειμένου να διερευνώνται πιθανοί κίνδυνοι που υπάρχουν στους χώρους
εργασίας και να προτείνονται μέτρα αποφυγής τους. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους
τομείς δραστηριοποίησης συνιστούν ζητήματα ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας. Η Εταιρεία μεριμνά για τη
δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος με συνθήκες ικανές και ευχάριστες για εργασία. Τα κριτήρια που έχουν
τεθεί για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλά.
Κοινωνία
Η εταιρεία φροντίζει για την εφαρμογή ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών και αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωσή
τους. Οι ελάχιστες αυτές κοινωνικές προδιαγραφές συνιστούν θεμέλια της λειτουργίας της:
-

Ανθρώπινης αξιοπρέπειας

-

Τήρησης νομοθετικών διατάξεων

-

Απαγόρευσης εργασίας ανηλίκων

-

Απαγόρευσης καταναγκαστικής εργασίας και πειθαρχικών μέτρων

-

Ελευθερίας οργάνωσης και συγκέντρωσης

-

Περιβαλλοντικής προστασίας

Η εφαρμογή και η παρακολούθηση των προαναφερόμενων κοινωνικών προδιαγραφών πραγματοποιείται μέσω
ενδοεπιχειρησιακής στρατηγικής κοινωνικής υπευθυνότητας και ανάλογης ενδοεπιχειρησιακής διαδικασίας. Δεν
επιτρέπεται η τιμωρία ή η μειονεκτική μεταχείριση εργαζομένων που καταγγέλλουν τέτοιου παραβάσεις αναφορικά
με τις κοινωνικές αυτές προδιαγραφές.
Ακίνητα της εταιρίας
Η εταιρεία κατά την χρήση του 2018 δεν κατέχει ακίνητα.
Απόκτηση Ιδίων Μετοχών
Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
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2. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ

Α.Ε.,

οι

οποίες

χρηματοοικονομικής θέσης της

31ης

αποτελούνται

από

την

εταιρική

και

ενοποιημένη

κατάσταση

Δεκεμβρίου 2018, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε και των θυγατρικών
αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της,
καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές
του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις
σύμφωνα με τις 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 μας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων
Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την
έκθεση ελέγχου επί αυτών.
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Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε
με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη
για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η
διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους
ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν
τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες
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 αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη
μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
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Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου.



Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο
των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.



Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
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 και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης
ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο
Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα
γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.



Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση
των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την
επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά
υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
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3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Μητρικής και Ομίλου (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

Σημείωση
13.1

575.301

329.684

518.717

281.087

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

13.2

2.717.904

1.824.856

2.647.156

1.682.551

Υπεραξία επιχειρήσεων
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

13.3
13.4
13.5
13.6

508.928
0
253.362
93.027
4.148.521

508.928
0
118.433
77.656
2.859.558

370.832
1.100.327
231.179
81.725
4.949.936

370.832
1.100.327
144.456
66.656
3.645.908

13.7
13.8
13.9

6.242.761
447.086
10.675

5.785.332
422.688
0

5.945.119
543.327
22.866

5.423.598
580.954
12.191

13.10

455.465

469.932

455.465

469.932

13.11

2.985.817
10.141.804

2.871.682
9.549.634

2.394.864
9.361.641

2.321.983
8.808.658

14.290.325

12.409.192

14.311.577

12.454.566

1.336.800
563
1.577.131

1.336.800
563
1.630.633

1.336.800
563
1.566.339

1.336.800
563
1.622.022

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα

Σύνολο Ενεργητικού

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεματικά
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών σε
ξένο νόμισμα
Αποτελέσματα Εις Νέον

13.12
13.12
13.12
13.13

-51.272

-60.572

0

0

13.14

6.792.683

6.126.697

7.203.032

6.554.331

9.655.905

9.034.120

10.106.734

9.513.718

10.424

5.278

0

0

9.666.329

9.039.399

10.106.734

9.513.718

13.15

404.177

356.484

368.975

321.088

13.16
13.17

39.411
20.601
464.189

0
20.601
377.085

39.411
20.601
428.987

0
20.601
341.688

13.18

861.402

104.953

829.785

62.671

13.19

473.658

271.708

405.401

201.901

13.20
13.21
13.22

676.339
1.385.110
763.299
4.159.808

516.356
1.624.927
474.766
2.992.708

614.444
1.258.314
667.912
3.775.856

450.485
1.435.127
448.976
2.599.160

4.623.997

3.369.794

4.204.843

2.940.848

14.290.325

12.409.192

14.311.577

12.454.566

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της
Μητρικής
Δικαιώματα μειoψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Φόρου
Εισοδήματος
Λοιπές Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
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4. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Μητρικής και Ομίλου (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 31/12/2018
1/1 - 31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/2018
1/1 - 31/12/2017

Σημείωση
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

13.23

13.789.700
5.680.593
8.109.106

11.791.567
4.876.486
6.915.081

11.339.100
4.528.204
6.810.896

9.005.941
3.423.834
5.582.107

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Έρευνας
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

13.24
13.23
13.23
13.23
13.24

203.990
2.275.060
1.766.105
2.155.087
23.830

359.030
1.997.434
1.632.544
2.057.833
12.323

265.561
1.678.777
1.587.986
1.833.174
18.549

326.944
1.403.270
1.428.767
1.757.576
10.684

2.093.014

1.573.978

1.957.972

1.308.754

3.765
119.441

4.755
210.727

15.924
105.317

16.924
187.251

1.977.338

1.368.006

1.868.578

1.138.429

-473.129

-334.591

-402.398

-251.629

Κέρδη μετά από φόρους (Α)

1.504.209

1.033.414

1.466.180

886.799

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Λοιπά έσοδα έξοδα

0

0

0

0

9.300

-30.030

0

0

9.300

-30.030

0

0

1.513.510

1.003.384

1.466.180

886.799

1.499.064
5.146
1.504.209

1.028.528
4.886
1.033.414

1.466.180

886.799

1.466.180

886.799

1.508.364
5.146
1.513.510

998.498
4.886
1.003.384

1.466.180
0
1.466.180

886.799
0
886.799

0,3397

0,2252

0,3290

0,1990

0,0000

0,0000

0,1800

0,1300

3.001.000

2.253.182

2.778.630

1.866.991

2.093.014

1.573.978

1.957.972

1.308.754

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

13.25
13.25

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

13.26

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα
αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής εκμεταλλεύσεων
στο εξωτερικό
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από
φόρους (B)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΡΉΣΗ (Α+Β)
Κέρδος που αναλογεί σε:
Κατόχους μετοχών της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα που αναλογούν:
Κατόχους μετοχών της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη ανά μετοχή
Βασικά
Απομειωμένα
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή
Σύνοψη αποτελεσμάτων χρήσης
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

13.27
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5. Κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής και Ομίλου (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(ποσά σε €)

Μετοχικό
κεφάλαιο

1-Ιαν-17
Διανίομη μερίσματος
Μειώση μετοχίκου κεφαλαίου με επιστρόφη σε μετόχους
Σχηματισμός Αποθεματικών
Σχηματισμός Αποθεματικού από επιδότηση παγίου
Διανίομη μερίσματος
Αποτέλεσμα από πώληση θυγατρικής
Μεταβολή από εξαγωρα δικαιωμάτων μειοψηφίας
Συναλλαγές με Iδιοκτήτες

Λοιπά
αποθεματικά

Υπέρ το άρτιο

1.336.800

563

1.272.401

5.504.995

43.817
314.415

-43.817

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο
Ιδίων Κεφαλαίων

-30.542

391

8.084.608
0
0
0
314.415
-579.280
216.271
0
-48.594

-406.826

0

0

1.028.528
0
1.028.528
6.126.697
6.126.697
-25.102
-228.697

-30.030
-60.572
-60.572

4.886
5.278
5.278

-833.079

0

0

1.499.064
0
1.499.064

9.300
9.300

5.146

1.504.209
9.300
1.513.510

6.792.683

-51.272

10.424

9.666.329

-579.280
216.271
0

0

Καθαρό κέρδος περιόδου μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα/ έξοδα περιόδου μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου (α) + (β)
31-Δεκ-17
1.336.800
1-Ιαν-18
1.336.800
Σχηματισμός Αποθεματικών
Προβλέψεις πελατών ΔΛΠ 9
Σχηματισμός Αποθεματικού από επιδότηση παγίου
Αποτέλεσμα από πώληση θυγατρικής
Μειώση μετοχίκου κεφαλαίου με επιστρόφη σε μετόχους
Διανίομη μερίσματος
Μεταβολή από εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας
Συναλλαγές με Iδιοκτήτες
0

563
563

358.232

1.630.633
1.630.633
25.102

4.886

1.033.414
0
1.003.384
9.039.399
9.039.399
0
-228.697
-78.604
0
0
-579.280
0
-886.581

-78.604
0
-579.280
0

-53.502

Καθαρό κέρδος περιόδου μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα/ έξοδα περιόδου μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου (α) + (β)
31-Δεκ-18

Συναλλαγματικές
διαφορές μετατρόπης
θυγατρικών σε ξένο
νόμισμα

Αποτελέσματα
εις νέον

1.336.800

563

1.577.131

5.146

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ποσά σε €)
1-Ιαν-17
Διανίομη μερίσματος
Μειώση μετοχίκου κεφαλαίου με επιστρόφη σε μετόχους
Σχηματισμός Αποθεματικών
Σχηματισμός Αποθεματικού από επιδότηση παγίου
Συναλλαγές με Iδιοκτήτες

Μετοχικό
κεφάλαιο
1.336.800

0

563

Λοιπά
αποθεματικά
1.263.791

0

43.817
314.415
358.232

Υπέρ το άρτιο

Καθαρό κέρδος χρήσης μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα/ έξοδα χρήσης μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου (α) + (β)
31-Δεκ-17
1-Ιαν-18
Σχηματισμός Αποθεματικών
Προβλέψεις πελατών ΔΛΠ 9
Σχηματισμός Αποθεματικού από επιδότηση παγίου
Μειώση μετοχίκου κεφαλαίου με επιστρόφη σε μετόχους
Διανίομη μερίσματος
Συναλλαγές με Iδιοκτήτες

1.336.800

563

1.622.022

1.336.800

563

1.622.022
22.920

886.799

886.799
0

886.799
6.554.331

886.799
9.513.718

6.554.331
-22.920
-215.279

9.513.718
0
-215.279
-78.604
0
-579.280
-873.163

-78.604

0

0

-55.684

Καθαρό κέρδος χρήσης μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα/ έξοδα περιόδου μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου (α) + (β)
31-Δεκ-18

Αποτελέσματα εις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
νέον
6.290.627
8.891.784
-579.280
-579.280
0
-43.817
0
314.415
-623.097
-264.865

1.336.800

563

1.566.338

-579.280
-817.479
1.466.180

1.466.180
0

1.466.180
7.203.032

1.466.180
10.106.734
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6. Κατάσταση ταμειακών ροών Μητρικής και Ομίλου (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Έμμεση μέθοδος

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018 31/12/2017
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων
Μείωση / (αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
(Μείωση) / αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην
τραπεζών και φόρων)
(Μείωση) / αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αύξηση / μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Αύξηση / μείωση μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων (εκτός δανείων)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Διανόμη μερισμάτος
Αύξηση / μείωση Βραχυπρόθεσμων Δανειακών
Υποχρεώσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

31/12/2018 31/12/2017

1.977.338

1.368.006

1.868.578

1.138.429

907.986
-69.067
-3.765
119.441

679.205
91.839
-4.755
210.727

820.658
-74.554
-15.924
105.317

558.237
183.399
-16.924
187.251

-774.772

-719.632

-752.190

-894.915

0

50.819

0

0

1.223.378

138.797

1.200.121

448.445

30.803
0
-119.441
-359.889

-182.753

-37.942

-145.225

-210.727
-59.081

-105.317
-217.316

-187.251
-40.725

2.932.013

1.362.445

2.791.433

1.230.720

-1.987.290

-446.795

-1.963.313

-428.251

-13.057
3.765

-8.214
4.755

-15.069
15.924

-8.214
16.924

-2.199

1.248

0

0

-1.998.781

-449.005

-1.962.459

-419.540

-579.280

-579.280

-579.280

-579.280

-239.816

1.209.991

-176.813

1.232.874

-819.096

630.711

-756.093

653.594

114.135

1.544.150

72.881

1.464.774

2.871.682
2.985.817

1.327.532
2.871.682

2.321.983
2.394.864

857.211
2.321.983
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7. Πληροφορίες για τον Όμιλο
7.1 Η Μητρική Εταιρεία
Η Εταιρία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,
με διακριτικό τίτλο «Entersoft A.E.», ιδρύθηκε το 2002 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
με αριθμό 52460/01ΝΤ/Β/02/200 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας
(Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου) και σύμφωνα με το καταστατικό της η διάρκειά της είναι πενήντα (50) έτη.
Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
1. Η ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού.
2. Η παροχή μηχανογραφικών και συναφών υπηρεσιών με τη χρησιμοποίηση ή μη ηλεκτρονικών υπολογιστών
καθώς και η μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων (φασόν).
3. Η προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας στους τομείς της ηλεκτρονικής και πληροφορικής.
4. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό συγκροτημάτων, μηχανημάτων, συσκευών,
συναφών ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων λογισμικού με σκοπό την μεταπώλησή τους.
5. Η αντιπροσώπευση άλλων συναφών οίκων στην Ελλάδα.
6. Η εμπορία των ανωτέρω και
7. Γενικά, κάθε δραστηριότητα συναφής με τα ανωτέρω.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ομοειδούς ή
παρεμφερούς σκοπού.
Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από την πώληση λογισμικών προγραμμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την 31/12/2018 έχει ως εξής: Παντελής Νικολόπουλος, Πρόεδρος,
Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, Αντιπρόεδρος, Αντώνιος Κοτζαμανίδης Διευθύνων Σύμβουλος, Αικατερίνη
Παπαχριστοπούλου μέλος, Χαράλαμπος Αβρατόγλου μέλος, Σταύρος Μένεγος μέλος. Η λήξη της θητείας του εν
λόγω Διοικητικού Συμβουλίου είναι στις 25/6/2023 και σε κάθε περίπτωση έως ότου να πραγματοποιηθεί η
επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (δηλαδή έως 30/6/2023).
7.2 Οι Θυγατρικές Εταιρείες
H ENTERSOFT AE στα πλαίσια των επενδυτικών της σχεδίων για επέκταση σε νέες αγορές ίδρυσε στις 28/7/2008
την εταιρεία «ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL» με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας με μετοχικό
κεφάλαιο 200.000€ και στις 5/9/2008 την εταιρεία «ENTERSOFT BULGARIA EOOD» με έδρα τη Σόφια
Βουλγαρίας με μετοχικό κεφάλαιο 100.000€. Η συμμετοχή της Entersoft A.E. σε αυτές τις εταιρείες ανέρχεται στο
100% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Οι εταιρείες αυτές σκοπό έχουν την προώθηση των βασικών προϊόντων της
Entersoft Α.Ε. στη Βουλγάρικη και Ρουμάνικη αγορά αντίστοιχα και την υποστήριξη των τοπικών μεταπωλητών.
Στις 08/10/2009 έγινε εξαγορά της εταιρείας RETAIL – LINK A.E. Το ποσοστό συμμέτοχης της Μητρικής στις
31/12/2016 ανέρχεται σε 98%. Η Retail Link δρά ως ανεξάρτητος φορέας μεταξύ των λιανεμπόρων και των
προμηθευτών τους, υποστηρίζοντας τις συναλλαγές τους μέσω πλατφόρμας της στο Internet. Οι υπηρεσίες της
Retail@Link, απευθύνονται τόσο στους προμηθευτές όσο και στους λιανέμπορους.
H ENTERSOFT AE στα πλαίσια των επενδυτικών της σχεδίων για επέκταση σε νέες αγορές ίδρυσε στις 11/9/2014
την εταιρεία «Entersoft Middle East» με έδρα το Ντουμπάι με μετοχικό κεφάλαιο 193.704 ευρώ . Η συμμετοχή της
Entersoft A.E. ανέρχεται στο 100% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Η νέα εταιρεία έχει σκοπό την προώθηση των
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βασικών προϊόντων της Entersoft Α.Ε. στην αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και την υποστήριξη των
τοπικών μεταπωλητών.
8. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Entersoft A.E. της 31ης Δεκεμβρίου 2018, έχουν
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή
συγκεκριμένων στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και των
ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσης
της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση
για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται απαιτητό.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2018 (συμπεριλαμβάνοντας τα
συγκριτικά στοιχεία για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο
της 4ης Απριλίου 2019. Αναφέρεται ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την οριστική έγκριση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
9. Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι συνεπείς με
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής χρήσης 2017 και
έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει όλα τα νέα
πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η
Ιανουαρίου 2018. Παρακάτω παρουσιάζονται τα νέα πρότυπα
9.1. Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα.
Στην χρήση 2018 ο Όμιλος και η Εταιρεία υιοθέτησαν τα πρότυπα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9. Όπου δεν αναφέρεται
διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2018, δεν έχουν
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν υιοθέτησαν
πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2018.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2018
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει καθοδήγηση
σχετικά με την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης των
χρηματοοικονομικών μέσων. Το πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ
9. Το ΔΠΧΑ 9

εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1

Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016.
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Επίδραση στην κατάσταση οικονομικής θέσης (αύξηση/ (μείωση)) της 31 Δεκεμβρίου 2017 όπως δημοσιεύτηκε:
Απόσπασμα από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αναπροσαρμόγες

31/12/2017
ΔΠΧΑ 9
οπώς
δημοσιευτήκε

1/1/2018
μέτα την
επίδραση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενεργητικού
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

(α)

118.443

88.938

207.381

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

(α)

5.785.332 -317.635

5.467.698

Ίδια Κεφάλαια
Αποτελέσματα Εις Νέον

(α)

6.126.697 -228.697

5.898.000

Απόσπασμα από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017
οπώς
δημοσιευτήκε

ΔΠΧΑ 9

1/1/2018
μέτα την επίδραση
του ΔΠΧΑ 9

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενεργητικού
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

144.456

83.720

228.176

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

5.423.958

-298.999

5.124.959

Ίδια Κεφάλαια
Αποτελέσματα Εις Νέον

6.554.331

-215.279

6.339.052

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

(α) ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής του Ομίλου και της Εταιρείας για την αντιμετώπιση
των ζημιών απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς αντικατέστησε το χειρισμό του
ΔΛΠ 39 για αναγνώριση πραγματοποιηθέντων ζημιών με την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.
Αναφορικά με τους ‘Πελάτες’, ο Όμιλος και η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου
και υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιήθηκε πίνακας με τον οποίο υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την
εμπειρία από παρελθόντα γεγονότα, καθώς και προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των
πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος.
Για τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές υπολογίζονται για
12μηνη περίοδο. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για τη 12μηνη περίοδο είναι η αναλογία των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών για όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από
πιστωτικά γεγονότα που είναι πιθανόν να συμβούν σε διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού.
Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρξει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η
πρόβλεψη θα βασιστεί στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου.
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Ο Όμιλος και η Εταιρεία θεωρούν γενικά πως η μη είσπραξη απαιτήσεων για περισσότερες από 90 ημέρες συνιστά
πιστωτικό γεγονός. Παρόλα αυτά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ο Όμιλος και η Εταιρεία μπορούν να
αξιολογήσουν για συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ότι υφίσταται ή δεν υφίσταται πιστωτικό γεγονός όταν
υπάρχει εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση που υποδεικνύει ότι η είσπραξη των ποσών που έχουν οριστεί με
βάση τη σχετική σύμβαση δεν είναι πιθανό να εισπραχθούν στο σύνολό τους ή το αντίθετο.
Η επίδραση της αναπροσαρμογής αυτής στην κατάσταση οικονομικής θέσης κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 για τον
Όμιλο ήταν μείωση 228.697 € στο λογαριασμό ‘Αποτελέσματα εις νέον’, μείωση ύψους 317.635 € στο λογαριασμό
‘Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις’, αύξηση των Αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων κατά
88.938€, και για την Εταιρεία ήταν μείωση 215.279 € στο λογαριασμό ‘Αποτελέσματα εις νέον’, μείωση ύψους
298.999 €

στο λογαριασμό ‘Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις’, αύξηση των Αναβαλλόμενων

φορολογικών απαιτήσεων κατά 83.720€.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Προβλέψη
απομειώσης
Αναπροσαρμόγη
βάση του ΔΛΠ 39
στις 31/12/2017
Πελάτες και λοίπες απαιτήσεις βάση του
ΔΛΠ 39/Χρηματοοικονομικά στοιχέια που
μετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος βάσει
του ΔΠΧΑ 9

-724.007

-317.635

Ανανεωμένη
πιστωτική ζημία
βάσει του ΔΠΧΑ 9
την 1/1/2018
-1.041.642

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προβλέψη
Ανανεωμένη
απομειώσης
πιστωτική ζημία
Αναπροσαρμόγη
βάση του ΔΛΠ
βάσει του ΔΠΧΑ 9
39
την 1/1/2018
Πελάτες και λοίπες απαιτήσεις βάση του
ΔΛΠ 39/Χρηματοοικονομικά στοιχέια που
μετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος βάσει
του ΔΠΧΑ 9

-711.470

-298.999

-1.010.469

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με
Πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο πρότυπο
που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου
που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες
ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση
διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15 με σκοπό να παρασχεθούν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών.
Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια
σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον
κλάδο. Το πρότυπο εφαρμόζεται επιπλέον για την αναγνώριση και επιμέτρηση κερδών και ζημιών από την
πώληση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν συγκαταλέγονται στις συνήθεις
δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας (π.χ. πωλήσεις παγίων ή άυλων περιουσιακών στοιχείων).
Από 1 Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος και η Εταιρεία υιοθέτησε το νέο πρότυπο εφαρμόζοντας την τροποποιημένη
αναδρομική προσέγγιση χωρίς να υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή στη συγκριτική πληροφόρηση. Το νέο
πρότυπο δεν είχε σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την εφαρμογή του, αφού
δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές κατά την εφαρμογή των νέων λογιστικών πολιτικών. Συνεπώς η εφαρμογή του
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ΔΠΧΑ 15 δεν είχε αντίκτυπο στα αποτελέσματα εις νέον ούτε χρειάστηκαν προσαρμογές για τη μετάβαση σε αυτό.
Παρόλο που το ΔΠΧΑ 15 δεν εισάγει ουσιώδεις διαφορές από τις τρέχουσες λογιστικές πολιτικές του Ομίλου και
της Εταιρείας, η αντίστοιχη λογιστική πολιτική διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν έσοδο όταν εκπληρώνεται μια συμβατική υποχρέωση προς τον εκάστοτε
πελάτη με την παράδοση αγαθού ή την παροχή υπηρεσίας (που ταυτίζεται με το χρόνο που ο έλεγχος επί του
αγαθού ή της υπηρεσίας περνάει στον πελάτη). Εάν μία σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερες από μια συμβατικές
υποχρεώσεις η συνολική αξία της σύμβασης επιμερίζεται στις επιμέρους υποχρεώσεις με βάση τις επιμέρους αξίες
πώλησης. Το ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται είναι το ποσό που έχει επιμεριστεί στην αντίστοιχη συμβατική
υποχρέωση που εκπληρώθηκε, με βάση το αντίτιμο που αναμένεται να λάβει ο Όμιλος και η Εταιρεία σύμφωνα
με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης. Τυχόν μεταβλητό αντίτιμο περιλαμβάνεται στο ποσό του εσόδου που
αναγνωρίζεται, στο βαθμό που δεν είναι σημαντικά πιθανό το ποσό αυτό να αντιλογιστεί στο μέλλον.
Τα δικαιώματα για μελλοντικές εκπτώσεις με βάση τον όγκο των πωλήσεων, αξιολογούνται από τον Όμιλο και την
Εταιρεία, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν αποτελούν ουσιώδη δικαιώματα τα οποία ο πελάτης δεν θα
αποκτούσε εάν δεν είχε συνάψει τη συγκεκριμένη σύμβαση. Για όλα αυτά τα δικαιώματα ο Όμιλος και η Εταιρεία
αξιολογούν την πιθανότητα εξάσκησής τους και στη συνέχεια το μέρος του εσόδου το οποίο αναλογεί στο
συγκεκριμένο δικαίωμα αναγνωρίζεται όταν το δικαίωμα είτε εξασκηθεί είτε λήξει.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου ο Όμιλος και η Εταιρεία κατέληξαν ότι οι μελλοντικές εκπτώσεις
επί του όγκου των πωλήσεων δημιουργούν δικαίωμα για το οποίο θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη και να
αναγνωρίζεται κατά το χρόνο άσκησης ή λήξης του. Ο Όμιλος και η Εταιρεία παρέχει στους πελάτες εκπτώσεις
επί του όγκου πωλήσεων με βάση τα όρια που καθορίζονται στις μεταξύ τους συμβάσεις. Όλες αυτές οι εκπτώσεις
λογίζονται εντός του οικονομικού έτους και συνεπώς η εφαρμογή του νέου προτύπου έχει μηδενική επίδραση στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλο.
Το έσοδο από συμβάσεις με πελάτες σύμφωνα με την εμπορική πολιτική του Ομίλου και της Εταιρεία αναλύεται
σε δύο κατηγορίες ανά επιχειρησιακό τομέα και ανά τύπο αγοράς στη Σημείωση 12. Επιπλέον ο Όμιλος και η
Εταιρεία κατέληξαν πως η μεταφορά του ελέγχου των προϊόντων στον πελάτη πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη
χρονική στιγμή, όταν ο πελάτης λάβει τα αγαθά, καθώς τότε είναι σε θέση να λάβει και τα οφέλη των συγκεκριμένων
προϊόντων.
ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμετωπιστούν
οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν
από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το συμβούλιο ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο
προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα:
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά
έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που μπορεί να προκύψει (ουν) όταν
το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, μια
προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα
αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα
χρηματοοικονομικά μέσα.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018
και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεμβρίου 2017.
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ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές»
Η Διερμηνεία 22 εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 και διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις
συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα,
εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό
περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη
προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο.
Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής
ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού
στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις
προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. Η διερμηνεία
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28η Μαρτίου 2018.
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια οικονομική
οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν
ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον
ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από
μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 14η Μαρτίου 2018.
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση
συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε
όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε
συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία
μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς
τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των
φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των
μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 26 η
Φεβρουαρίου 2018.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016, έχουν
εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση την 7η Φεβρουαρίου 2018.
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
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Η τροποποίηση διαγράφει

τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το

Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον
απαραίτητες.
Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου.
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις
γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς
πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Ως κατεχόμενα
για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες».
ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που κατέχονται
από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας που πληροί
τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια
επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί
νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο)
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι
να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την
ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό
από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο
είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16
ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις
συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό
χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31 η Οκτωβρίου 2017. Την
ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν δεσμεύσεις σε μη
ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις ύψους 2.224.131 € και 2.092.723 € αντίστοιχα (σημείωση 13.34). Ωστόσο, η
Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης του ύψους των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων για μελλοντικές πληρωμές, που θα αναγνωριστούν λόγω των δεσμεύσεων αυτών και του τρόπου
που αυτές οι δεσμεύσεις θα επηρεάσουν τόσο τα αποτελέσματα, όσο και την ταξινόμηση των ταμειακών ροών.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική
αποζημίωση»
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η δυνατότητα
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία επιτρέπουν ή απαιτούν
από ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να εισπράξει αποζημίωση για τον
πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία
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μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 22 Μαρτίου 2018. Η
τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική)επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και
του Ομίλου.
ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις
φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και
τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των φορολογικών χειρισμών
σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται:
• εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι οι
έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών
• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των
φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου και
των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και
• η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις.
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019.
Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
και του Ομίλου.
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»
Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4.
To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και
παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών

υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη
χρήση:


αμερόληπτων

αναμενόμενων

σταθμισμένων

εκτιμήσεων

μελλοντικών

ταμειακών

ροών

με

βάση

επικαιροποιημένες παραδοχές,


προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και



εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των
ασφαλιστήριων συμβολαίων.
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017,
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες
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Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης
που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των συμφερόντων που είχε
προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που
συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο
στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου.
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος
Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις
φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα συνολικά
εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία
προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου
παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση
ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού
δανεισμού κατά τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες»
Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9
ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα
πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων
των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην
ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.
Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
και του Ομίλου.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του
Προγράμματος Παροχών.
Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19
με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν
αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης,
περικοπής ή διακανονισμού, απαιτείται επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των
καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι
αναθεωρημένες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή
απαίτησης προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο
μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας
τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση της
καθαρής απαίτησης (ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου ). Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
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περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου
Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου
2018)
Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό
πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει:
-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων,
-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και των
εξόδων,
-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις,
-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και,
-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις.
Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν οικονομικές
καταστάσεις να αναπτύσσουν

συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής
μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης
ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει
τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού
πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμοσθεί,
συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. Ο ορισμός του
σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά
πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος
ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές,
Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι
συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να
καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων.
Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας επιχείρησης, που είναι
η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις με τη
μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους
ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες. Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της
επιχείρησης σε εξαγορές που θα πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
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9.2 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί από τη Διοίκηση τον σχηματισμό
κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις
υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο
αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις
και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά
με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και
βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τις
ισχύουσες συνθήκες.
Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση του Ομίλου (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με εκτιμήσεις
οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν τη σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται
στις οικονομικές καταστάσεις, κυρίως σχετίζονται με την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, η
Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους
λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδομένων αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας πελατών, νομικοί σύμβουλοι) προκειμένου να αποφασίσει για την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που
περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς.
Εκτιμήσεις και παραδοχές
Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές
γνωστοποιήσεις θα πρέπει να εκτιμηθούν απαιτώντας από τη Διοίκηση να χρησιμοποιήσει παραδοχές αναφορικά
με τις αξίες ή τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά τη στιγμή προετοιμασίας
των οικονομικών καταστάσεων. Μία «κρίσιμη λογιστική εκτίμηση» είναι εκείνη που συνδυάζει σημαντικότητα στην
απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της και απαιτεί από τη
Διοίκηση της εταιρείας πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων
σχετικά με την επίδραση γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Ο Όμιλος αποτιμά τέτοιες
κρίσεις σε μία συνεχή βάση στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και εμπειρία, σε συμβουλές ειδικών, σε τάσεις και
μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση με τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά με το
πώς αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον.
Αναγνώριση εξόδων για ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων
Η αναγνώριση των εξόδων, που αποδίδονται στην ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων στον Όμιλο, ως άυλα
στοιχεία του ενεργητικού, στις οικονομικές καταστάσεις πραγματοποιείται μόνο όταν είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά
οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού θα εισρεύσουν στον Όμιλο. Στην
εκτίμηση των μελλοντικών οικονομικών οφελών ο Όμιλος συνυπολογίζει την τεχνική δυνατότητα να ολοκληρωθεί
το άυλο στοιχείο του ενεργητικού προκειμένου αυτό να διατεθεί για πώληση ή χρήση, την ύπαρξη αγοράς για το
προϊόν που παράγει το άυλο πάγιο στοιχείο ή αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά τη χρησιμότητα του
άυλου στοιχείου του ενεργητικού καθώς και την δυνατότητα αξιόπιστης μέτρησης των εξόδων που θα αποδοθούν
στο άυλο στοιχείο του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.
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Εκτίμηση απομείωσης
Ο Όμιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία για τυχόν απομείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες
που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης. Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση
της αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών.
Επιπλέον ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση τα λοιπά αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία του
Ομίλου.
Προβλέψεις
Ο Όμιλος σχηματίζει προβλέψεις για απαιτήσεις ίσες με το ποσό των απαιτήσεων από πελάτες και χρεώστες που
η Διοίκηση της Ομίλου εκτιμά ως επισφαλείς. Για να καθορίσει τις απαραίτητες προβλέψεις κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού, λαμβάνει υπόψη διάφορα γεγονότα (π.χ. πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, αμφισβήτηση
ύπαρξης της απαίτησης και του ποσού αυτής, κλπ) σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ9.
Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Ο Όμιλος είναι δυνατό να εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη πορεία της λειτουργίας
του. Η Διοίκηση έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί επιτευχθούν δε θα επηρεάσουν σημαντικά τη
χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου όπως αυτή παρουσιάζεται την 31η Δεκεμβρίου 2018. Ωστόσο, ο
προσδιορισμός ενδεχόμενων υποχρεώσεων συνδεμένων με δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις είναι μία σύνθετη
διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά με το αποτέλεσμα και την εφαρμογή νόμων και ρυθμίσεων. Αλλαγή
στις κρίσεις ή στην εφαρμογή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων της εταιρείας στο μέλλον. Η Διοίκηση εκτιμά ότι έχουν διενεργηθεί επαρκείς προβλέψεις για την
αντιμετώπιση ενδεχόμενων υποχρεώσεων συνδεμένων με δικαστικές διαμάχες.
Φόροι εισοδήματος
Η Μητρική Εταιρεία και η θυγατρική της «RETAIL- LINK AE» υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελληνική
επικράτεια, οι θυγατρικές «ENTERSOFT BULGARIA EOOD» και «ENTERSOFT ROMANIA SOFTWORE SRL»
στη Βουλγάρικη και Ρουμάνικη επικράτεια αντίστοιχα. Η θυγατρική εταιρεία ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC
με έδρα το Dubai

υπάγεται στη free zone

των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Όμιλος αναγνωρίζει

υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα
οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα
ποσά που είχαν αρχικά λογισθεί, τέτοιες διαφορές θα επιδράσουν στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για
αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά την οποία καθορίστηκαν αυτά τα ποσά.
9.3 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα
και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών
τομέων.
Ως γεωγραφικός τομέας ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η
οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και πώληση λογισμικών προγραμμάτων και στην παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά θέματα οργάνωσης λογισμικού, και στην παροχή υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου (θυγατρική εταιρεία RETAIL-LINK AE ).
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Γεωγραφικά ο Όμιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην ελληνική επικράτεια αλλά και σε Ρουμανία και
Βουλγαρία και Κύπρο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
9.4 Ενοποίηση
Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άλλη εταιρεία (μητρική)
είτε μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρίας στην οποία έγινε η επένδυση είτε μέσω της
εξάρτησής της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όμιλος. Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω
στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η Entersoft A.E. αποκτά και ασκεί έλεγχο μέσω των δικαιωμάτων
ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά το χρόνο σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί
των θυγατρικών.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με τη μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που
αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν
υφίσταται.
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Το κόστος κτήσης μιας
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα
συνδεδεμένου με την συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία
επιχειρηματική συνένωση επιμετρούνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού
συμμετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν,
καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους
στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.
Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του
Ομίλου απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η
συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των
θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. Η
αρνητική υπεραξία που προκύπτει από εξαγορά λοιπών εταιρειών καταχωρείται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα
της χρήσης.
9.5 Μετατροπή ξένου νομίσματος
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί ο Όμιλος (λειτουργικό νόμισμα). Οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης
της μητρικής Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της.
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών
κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο
νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι
συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως
τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
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Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που μετέχουν στην ενοποίηση και οι οποίες αρχικά
παρουσιάζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου, έχουν μετατραπεί σε ευρώ.
Τα στοιχεία και οι υποχρεώσεις έχουν μεταφραστεί σε ευρώ στην ισοτιμία κλεισίματος του ισολογισμού. Τα έσοδα
και τα έξοδα έχουν μετατραπεί στο νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου στις μέσες ισοτιμίες κατά την αναφερόμενη
περίοδο. Όποιες διαφορές προκύπτουν από την διαδικασία έχουν χρεωθεί / πιστωθεί στο αποθεματικό
μετατροπής ισολογισμών σε ξένο νόμισμα της καθαρής θέσης.
9.6 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις
αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης
μείον κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες
καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την
έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά 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 πραγματοποιούνται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων
των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο
μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής
Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Βάσει διάρκειας συμβολαίου
Μηχανολογικός Εξοπλισμός - 6-15 έτη
Λοιπός εξοπλισμός - 3-5 έτη
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη
αξία τους η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις
καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.
9.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται τα κόστη ανάπτυξης λογισμικού καθώς και οι άδειες
λογισμικού.
Λογισμικό: Οι από αγορά προερχόμενες άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις
αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των
στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 5 χρόνια.
Έξοδα ανάπτυξης: Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω ανάπτυξης εσωτερικών προγραμμάτων (και σχετίζονται με
τον σχεδιασμό και τις δοκιμές νέων ή βελτιωμένων λογισμικών προγραμμάτων) αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία
εφόσον είναι πιθανό να προσφέρουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Τα έξοδα που έχουν
δημιουργηθεί κατά το στάδιο της ερευνάς για την δημιουργία των ανωτέρω εσωτερικών προγραμμάτων
εγγράφονται στα αποτελέσματα. Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται από την
εκκίνηση της εμπορικής παραγωγής του προϊόντος βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης κατά την περίοδο
των αναμενόμενων ωφελειών του προϊόντος. Η χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από τον Όμιλο
ανέρχεται σε 7 έτη. Παράλληλα ελέγχεται κατά έτος η πιθανότητα επιπλέον απόσβεσης στις περιπτώσεις που δεν
διαφαίνεται πιθανότητα ανάκτησης τους. Τα ιδιοπαραγόμενα λογισμικά προγράμματα περιλαμβάνουν το άμεσο
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κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που συμμετέχει στην ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών. Έξοδα
ανάπτυξης τα οποία σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί ως έξοδα δεν καταχωρούνται ως
ασώματες ακινητοποιήσεις σε μεταγενέστερη οικονομική χρήση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή
μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών είναι 7 χρόνια.
Πελατειακές σχέσεις: Τα κονδύλια που παρουσιάζονται στα άυλα στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας ως
Πελατειακές σχέσεις, είναι τα κονδύλια που προέκυψαν από την διαδικασία επιμερισμού του κόστους συνένωσης,
με βάση την εκτίμηση της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων άυλων περιουσιακών στοιχείων, των παγίων
περιουσιακών στοιχείων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων (Purchase Price Allocation-PPA) με
βάση όσα ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3 (Δ.Π.Χ.Α. 3), των θυγατρικών
εταιρειών που αποκτήθηκαν μέσα στη χρήση 2009. Η χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από την
Διοίκηση του Ομίλου ανέρχεται από 7 -10 έτη.
Υπεραξία: Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του
μεριδίου της καθαρής θέσης της θυγατρικής επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Στην περίπτωση που
η τρέχουσα αξία καθαρής θέσης κατά την ημερομηνία εξαγοράς μίας εταιρείας είναι μεγαλύτερη από το τίμημα
που δόθηκε για την απόκτησή της, τότε προκύπτει αρνητική υπεραξία η οποία καταχωρείται απευθείας ως έσοδο
στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για απομείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος μείον τις όποιες ζημιές απομείωσης.
Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων απομείωσης, το ποσό της υπεραξίας κατανέμεται σε μονάδες
δημιουργίας ταμιακών ροών. Κέρδη και ζημίες από την πώληση μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν τη λογιστική
αξία της υπεραξίας που αντιστοιχεί στην επιχείρηση που πουλήθηκε.
9.8 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της
καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του
ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας
Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται
το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην
οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου
κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου
ενεργητικού και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
9.9 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις του ενεργητικού καταχωρούνται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς
έκπτωση παρούσας αξίας από την ημερομηνία της αναμενόμενης λήξης ή πραγματοποίησης. Εγγυήσεις. Οι
εγγυητικές καταβολές αφορούν καταθέσεις για ορισμένους προμηθευτές για να εξασφαλίσουν τις υποχρεώσεις
του Ομίλου προς αυτούς τους προμηθευτές. Τα ποσά παραμένουν ως απαιτήσεις κατά τη διάρκειά τους. Με τη
λήξη αυτών των υποχρεώσεων τα καταβλημένα ποσά μπορούν να συμψηφισθούν έναντι όλου ή τμήματος
εκκρεμών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τους όρους της καταβολής, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφεται στον Όμιλο.
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9.10 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου μείον την πρόβλεψη για μείωση
της αξίας τους, σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις του ΔΧΠΑ9.
Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την
παρούσα αξία τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού δηλαδή στη παρούσα αξία των
μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η
σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει
αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους
συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
9.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης
και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι
τραπεζικές καταθέσεις.
9.12 Ίδια Κεφάλαια
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές
μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία διαφορά μεταξύ της
ονομαστικής αξίας των μετοχών και της τιμής διάθεσης των μετοχών στο κονδύλι «Διαφορά Υπέρ το Άρτιο».
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του σχετικού
φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών το καταβληθέν
τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κανένα
κέρδος ή ζημία δεν αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης από την αγορά, πώληση, έκδοση ή
διαγραφή ιδίων μετοχών. Οι συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων
θυγατρικών στο νόμισμα λειτουργίας του Ομίλου περιλαμβάνονται στο αποθεματικό μετατροπής.
9.13 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά
οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές
αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της
περιόδου εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια
στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. Οι τρέχοντες φόροι
εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές
που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν
πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους
που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος
για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται ως μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και
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των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση
στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η
συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η
υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε
ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς
προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής
που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των

φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων

χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις
προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας
της ακίνητης περιουσίας και έχουν ως αποτέλεσμα η σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.
9.14 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίστανται δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο
και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων
εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα
καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών
προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που

προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από μεταβολές στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα
αποτελέσματα.
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν ο όμιλος, είτε τερματίζει την απασχόληση
εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση εργαζομένων να δεχθούν προσφορά παροχών
από τον Όμιλο σε αντάλλαγμα του τερματισμού της απασχόλησης τους. Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις παροχές
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τερματισμού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την προγενέστερη μεταξύ των ακόλουθων
ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω
παροχών· και β) όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο του
ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Παροχές τερματισμού της
απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται.
9.15 Επιχορηγήσεις
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει
τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της
επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη
αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων
με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναβάλλονται και
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού.
9.16 Λοιπές Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα
παρελθόντων γεγονότων. Είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς
ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την
ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της
δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι
οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.
9.17 Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος γίνεται συμβαλλόμενο μέρος σε σχετική
σύμβαση και διακόπτεται η αναγνώριση όταν η υποχρέωση λήγει, ακυρώνεται ή εκπληρώνεται. Όλοι οι τόκοι
αναγνωρίζονται ως δαπάνες υπό τον τίτλο «Χρηματοοικονομικά Έξοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσεως. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν δανειακές υποχρεώσεις (τραπεζικά
δάνεια και υπεραναλήψεις) και εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις.
Δανειακές υποχρεώσεις
Τα τραπεζικά δάνεια καταχωρούνται ως υποχρεώσεις την ημερομηνία που εισπράττονται τα κεφάλαια.
Περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις υπό τους τίτλους: «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις»,
«Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» και «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη
χρήση». Τα έξοδα έκδοσης δανείου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης. Σε ημερομηνίες
μεταγενέστερες του Ισολογισμού τα δάνεια εμφανίζονται με το ονομαστικό απλήρωτο ποσό. Τα έξοδα των τόκων
αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται και κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού στο βαθμό που αυτά τα έξοδα είναι
δεδουλευμένα και δεν έχουν καταβληθεί. Τα δάνεια χωρίζονται σε μακροπρόθεσμα, αν λήγουν σε περισσότερο
από ένα έτος, και σε βραχυπρόθεσμα, αν λήγουν σε ένα έτος ή λιγότερο. Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από
χρηματοοικονομικές μισθώσεις μετρούνται στην αρχική αξία μείον το κεφαλαιουχικό στοιχείο των πληρωμών των
μισθωμάτων.
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Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις υπό τους τίτλους: «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις»,
«Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» καθώς και «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις».
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική τους αξία και αποτιμώνται
μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους μείον τις πληρωμές.
Κέρδη και ζημιές από τη διακοπή αναγνώρισης καθώς και από τη διαδικασία απόσβεσης, καταχωρούνται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Όταν υπάρχουσα υποχρέωση ανταλλάσσεται από άλλον ή τον ίδιο δανειστή με διαφορετικούς όρους, ή οι όροι
της τρέχουσας υποχρέωσης μεταβάλλονται σημαντικά, αυτή η αλλαγή χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής
υποχρέωσης και αναγνωρίζεται ως νέα υποχρέωση. Οποιαδήποτε διαφορά στα σωρευμένα ποσά αναγνωρίζεται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
9.18 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων
γίνεται ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες
με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο
ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της
απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
Μερίσματα: Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτέλεσμα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως
του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
9.19 Λειτουργικές Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
9.20 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις
την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
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10. Διαχείριση Κινδύνων
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές
ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο
εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων. Η κεντρική υπηρεσία
διαχείρισης διαθεσίμων προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε
συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Προ της διενέργειας σχετικών
συναλλαγών λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το δικαίωμα δέσμευσης της εταιρίας προς τους
αντισυμβαλλόμενούς της.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
O Όμιλος έχει επενδύσεις στο εξωτερικό τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκτίθενται σε
συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την ισοτιμία LEVA
Βουλγαρίας / ευρώ και RON Ρουμανίας / ευρώ και AED των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων / ευρώ . O Όμιλος
δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου αυτού. Η διοίκηση παρακολουθεί τη
θέση του Ομίλου ως προς τον κίνδυνο αυτό σε συνεχή βάση και αξιολογεί την ανάγκη να χρησιμοποιήσει
συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να τον περιορίσει.
Η Εταιρεία δε διενεργεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.
Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνολογία παραγωγής λογισμικού και τα λειτουργικά συστήματα, υπό συνθήκες,
μπορεί να επηρεάσουν μία εταιρεία παραγωγής λογισμικού. Η συνεχής αναβάθμιση των προϊόντων στα τελευταία
τεχνολογικά περιβάλλοντα είναι σημαντικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Ο Όμιλος δεν εκτιμά
ότι για τα αμέσως επόμενα χρόνια τίθεται τέτοιος κίνδυνος, αφού τα προϊόντα του είναι ανεπτυγμένα στην τελευταία
τεχνολογική πλατφόρμα Microsoft .net 4 και μάλιστα αυτό συνιστά ισχυρό στοιχείο της ανταγωνιστικότητάς της
που τον διαφοροποιεί στην αγορά.
Σε κάθε περίπτωση ο όμιλος παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσω της ιδιότητάς του ως Microsoft
Gold ISV Partner και προσαρμόζει αντίστοιχα τα προϊόντα της. Επιπλέον ο Τεχνικός Διευθυντής του Ομίλου
συμμετέχει στο θεσμό Microsoft Architect Council που σκοπό έχει την έγκαιρη ενημέρωση των συνεργατών της
Microsoft για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Να σημειωθεί ότι
σε αυτό το θεσμό συμμετέχουν μόνον τρεις εταιρείες παραγωγής λογισμικού. Τέλος να σημειωθεί ότι η εταιρεία
μας ανακηρύχθηκε για το 2010 από τη Microsoft Αμερικής ως “Country Partner of the Year”, γεγονός που
πιστοποιεί την τεχνολογική πρωτοπορία της αλλά και την εμπορική της ανάπτυξη.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου λόγω μεγάλης διασποράς πελατολογίου. Οι
πωλήσεις γίνονται σε δύο κανάλια, συνεργάτες-μεταπωλητές και τελικούς πελάτες. Οι συνεργάτες είναι ειδικά
επιλεγμένοι και υπάρχει αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τους τελικούς πελάτες που όντας
συνήθως μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν θετικό ιστορικό πιστώσεων.
Ο Όμιλος στον σχηματισμό των προβλέψεων των πελάτων του λαμβάνει υπόψη του τις νέες απαιτήσεις του
ΔΧΠΑ9.
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Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και επαρκή πιστωτικά
όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των
επιτοκίων. Ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική δε του Ομίλου είναι να
διατηρεί περίπου το σύνολό τους σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου με εξασφαλισμένη απόδοση.
Στην λήξη της διαχειριστικής περιόδου το σύνολο του δανεισμού ήταν σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Να
σημειωθεί εδώ ότι ο δανεισμός του Ομίλου στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ήταν μηδενικός. Ο Όμιλος δεν
έχει μακροπρόθεσμα δάνεια άρα ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων από αυτά δεν υφίσταται.
11. Δομή του Ομίλου
Η δομή του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 έχει ως εξής:
Επωνυμία
EΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα - Ελλάδα

Μέθοδος Ενοποίησης

Ισοδύναμο %Μητρικής
Μητρική

ENTERSOFT BULGARIA EOOD
Evrotur Bisiness Center 12 Mihail Tenev 6th fl/21st Sofia Βουλγαρία
ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL
43 Polona St. , 6th floor, Bucharest- Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

100,00%

Ολική Ενοποίηση

100,00%

RETAIL- LINK AE
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα - Ελλάδα

Ολική Ενοποίηση

97,64%

ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC
Dubai

Ολική Ενοποίηση

100,00%

12.Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς
H Μητρική Εταιρία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και πώληση λογισμικών καθώς και στην παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά προγράμματα.
Οι θυγατρικές εταιρείες ENTERSOFT BULGARIA EOOD, ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL

και

ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC δραστηριοποιούνται στη πώληση λογισμικών καθώς και στην παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά προγράμματα.
Οι δραστηριότητες αυτές θεωρούνται ως ένας επιχειρηματικός τομέας.
Η θυγατρική εταιρεία Retail Link δρα ως ανεξάρτητος φορέας μεταξύ των λιανεμπόρων και των προμηθευτών
τους υποστηρίζοντας τις συναλλαγές τους μέσω πλατφόρμας της στο Internet.
Οι υπηρεσίες της Retail@Link απευθύνονται τόσο στους προμηθευτές όσο και στους λιανεμπόρους.
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά επιχειρηματικό τομέα αναλύονται ως εξής:
Είδος εσόδου
Έσοδα από πώληση λογισμικών καθώς
και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών
σε λογισμικά προγράμματα
Έσοδα παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου
Σύνολο

01/01 - 31/12/2018

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
(1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018)

12.236.785
1.552.914
13.789.700

01/01 – 31/12/2017

10.404.036
1.387.531
11.791.567
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Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς
Η έδρα της Μητρικής εταιρείας του Ομίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής τους είναι η Ελλάδα. Ο Όμιλος
δραστηριοποιείται και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα αναλύονται ως εξής:
Χώρα
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τρίτες Χώρες
Ευρωπαϊκή Ένωση ενδοεταιρικά
Eλλάδα ενδοεταιρικά
Τρίτες Χώρες Ενδοεταιρικά
Σύνολο

13.

01/01 – 31/12/2018 01/01 – 31/12/2017
12.449.591
10.184.636
1.224.360
1.238.377
330.513
599.761
-149.646
-151.573
-20.704
-25.175
-44.415
-54.459
13.789.700
11.791.567

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων

13.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια του ομίλου και της εταιρείας απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης τους μείον τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν μειώσεις της αξίας τους. Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις ή
οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. Οι μεταβολές του
λογαριασμού των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Μεταφορικά
Έπιπλα και
Κτιρίων
Εξοπλισμός
Μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016
41.654
0
1.651
238.726
282.031
Αξία κτήσης
265.356
2.377
5.124
1.200.090 1.472.947
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
-210.997
-2.377
-4.561
-925.328 -1.143.263
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017
Αξία κτήσης
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31/12/2018

54.359
365.039
-218.513

0
2.377
-2.377

563
64.748
-14.759

146.526

0

49.989

274.762
329.684
1.377.086 1.809.251
-998.302 -1.233.951
378.784

Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Μεταφορικά
Έπιπλα και
Κτιρίων
Εξοπλισμός
Μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016
Προσθήκες
Μειώσεις
Αξία παγίων από απορρόφηση θυγατρικής
Αποσβέσεις παγίων απορρόφησης θυγατρικής
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017

41.654
18.720

0
0

0
-6.015
54.359

0
0
0
0

Προσθήκες
Αξία leazing με δικαιώμα εξαγόρας
Πάγια θυγατρικής που πουλήθηκε
Κατάστροφες παγίων
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2018

99.684

0

0
0
-7.516
146.527

0
0
0
0

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
(1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018)

575.301

Σύνολο

1.651
0
0
-263
0
-825
563

238.724
108.067
0
-5.329
0
-66.700
274.762

282.029
126.787
0
-5.592
0
-73.540
329.684

0
59.624

185.677

285.360
59.624
0
-263
-99.105
575.301

-263
-9.935
49.989

-81.655
378.784
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Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Μεταφορικά
Έπιπλα και
Κτιρίων
Εξοπλισμός
Μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016
41.654
0
1.651
174.522
Αξία κτήσης
264.158
2.377
5.124
964.802
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
-209.799
-2.377
-4.561
-738.637
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017
54.359
0
563
226.165
Αξία κτήσης
363.841
2.377
5.124
1.124.677
Μικτή Λογιστική αξία απορροφόμενης θυγατρικής
0
Αξία leazing με δικαιώμα εξαγόρας
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας

-217.315

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
απορροφόμενης θυγατρικής
Λογιστική αξία την 31/12/2018

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016

-2.377

59.624
-14.496

Σύνολο
217.827
1.236.460
-955.374
281.087
1.496.019
0

59.624
-802.738 -1.036.926

0

0

146.526

321.938

518.717

Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Μεταφορικά
Έπιπλα και
Κτιρίων
Εξοπλισμός
Μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
41.654
0
1.651
174.523

Σύνολο
133.988

Προσθήκες
Πωλήσεις / καταστρόφες
Αποσβέσεις

18.720

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017

54.359

Προσθήκες
Αξία leazing με δικαιώμα εξαγόρας
Πωλήσεις / καταστρόφες
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2018

99.684

0

-825

106.496
0
-55.116

0

826

225.903

281.087

161.700

0

59.624
-263
-9.935
50.252

261.384
59.624
-45
-83.334
518.717

-6.015

-7.516
146.527

50.252

218
-65.883
321.938

125.216
0
-61.956

13.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και του ομίλου αφορούν κυρίως ιδιοπαραγομένα προϊόντα λογισμικού,
τα οποία πωλούνται σε τρίτους. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά την ωφέλιμη ζωή αυτών στα επτά (7) έτη, εκτίμηση
την οποία στηρίζει στις πωλήσεις αυτών.
Οι μεταβολές του λογαριασμού των Άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016
Αξία κτήσης
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017
Αξία κτήσης

Ανάπτυξη Λογισμικού
1.910.875
6.186.065
-4.490.761
1.695.304
6.490.249

Λοιπά Λογισμικά
108.008
412.383
-347.134
65.249
1.810.234

Πελατειακές
σχέσεις
Σύνολο
96.399 2.115.285
442.400 7.040.848
-378.101 -5.215.991
64.299 1.824.856
442.400 8.742.884

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31/12/2018

-5.035.785
1.454.464

-578.998
1.231.236

-410.201 -6.024.985
32.199 2.717.904

Ανάπτυξη Λογισμικού
1.910.875
302.969

Λοιπά Λογισμικά
108.015
17.039
-4.780
-55.024
65.250
1.397.745
-231.757
1.231.236

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016
Προσθήκες
Αξία θυγατρικής που πουλήθηκε
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31/12/2018

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
(1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018)

-518.540
1.695.306
304.184
-545.024
1.454.464

Πελατειακές
σχέσεις
96.399

-32.100
64.299
0
-32.100
32.199

Σύνολο
2.115.289
320.008
-4.780
-605.664
1.824.856
1.701.929
-808.881
2.717.904
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Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016

Ανάπτυξη Λογισμικού
1.803.347

Λοιπά Λογισμικά
72.453

5.668.006
-4.029.470
1.638.536

328.777
-284.762
44.016

Αξία κτήσης
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017
Αξία κτήσης

Πελατειακές
σχέσεις
0

Σύνολο
1.875.800

121.400 6.118.183
-121.400 -4.435.633
0 1.682.551

5.972.190

1.726.522

-4.540.704

-510.852

1.431.486

1.215.671

Ανάπτυξη Λογισμικού

Λοιπά Λογισμικά

1.803.347
302.969
-467.779
1.638.537

72.458
65
-28.501
44.021

0
0
0
0

1.875.798
303.034
-496.280
1.682.551

Προσθήκες

304.184

1.397.745

0

1.701.929

Αποσβέσεις

-511.234

-226.090

0

-737.324

1.431.487

-174.324

0

2.647.156

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31/12/2018

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017

Λογιστική αξία την 31/12/2018

121.400

7.820.114

-121.401 -5.172.958
0

Πελατειακές
σχέσεις

2.647.156

Σύνολο

Στη παρούσα χρήση η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ αγόρασε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα δικαιώματά της,
προσωπικά και εμπράγματα, πνευματικής ιδιοκτησίας το Λογισμικό/Πηγαίο Κώδικα PocketBiz Mobile, - στον
οποίο δεν περιλαμβάνεται η έκδοση του PocketBiz Cloud. Η αξία αγοράς ανέρχεται € 1.390.000, καταβλητέο σε
τρεις (3) δόσεις εντός δέκα οκτώ (18) μηνών.
Οι πωλήσεις του προγράμματος αυτού ξεκίνησαν μέσα στην παρούσα χρήση.
13.3 Υπεραξία Επιχειρήσεων
Η υπεραξία των θυγατρικών του Ομίλου αναλύεται ως εξής:
Θυγατρική Εταιρεία
Nova Consulting A.E
Retail Link A.E.
Alpha Software Solutions
Μονοπρόσωπη IKE
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

102.892
138.095
267.940

102.892
138.095
267.940

508.928

508.928

Ελέγχθηκε από τη Διοίκηση η περίπτωση απομείωσης της υπεραξίας των θυγατρικών του ομίλου και δεν
συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.
Ακολούθως παρατίθεται η ιστορική εξέλιξη της προστιθέμενης αξίας της υπεραξίας των θυγατρικών του Ομίλου.
α) Nova Consulting Α.Ε.
Στη χρήση 2009 έγινε η εξαγορά της εταιρείας «NOVA CONSULTING A.E.» σε ποσοστό 100% και προέκυψε
προσωρινή υπεραξίας 200.012 €. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιμερισμού του κόστους συνένωσης,
με βάση την εκτίμηση της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων άυλων περιουσιακών στοιχείων, των παγίων
περιουσιακών στοιχείων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων (Purchase Price Allocation-PPA)
και με όσα ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3 (Δ.Π.Χ.Α. 3), που ολοκληρώθηκε
στην χρήση 2010, το τελικό ποσό της υπεραξίας ανέρχεται στο ποσό των 102.892 €. Η ανάλυση έχει ως εξής :

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
(1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018)
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Λογ ιστική αξία

Εύλογ η αξία που
Προσαρμογ ές
αναγ νωρίστηκε με
εύλογ ης αξίας
την απόκτηση

33.918
1
0
10.648
6.475
10.018
440.719
11.497
36.319
549.594

33.918
1
121.400
10.648
6.475
10.018
440.719
11.497
36.319
670.994

Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια
Αϋλα πάγια στοιχεία
Λοιπά αϋλα πάγια στοιχεία-Πελατειακές σχέσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού
Μείον :
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω έξόδου από
την υπηρεσία
Υποχρεώσεις από Αναβαλλόμενους Φόρους
Λοιπές προβλέψεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Παθητικού

6.183
0
19.344
181.268
48.640
60.758
35.754
351.947

121.400

24.280

6.183
24.280
19.344
181.268
48.640
60.758
35.754
376.227

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν
Ποσοστό εξαγοράς από Όμιλο

294.767
100,00%

Αξία στοιχείων που αποκτήθηκαν από τον Όμιλο
Συνολικό κόστος εξαγοράς

294.767
397.659

Υπεραξία εξαγ οράς Nova Consulting A.E. (τελική)

102.892

Κατόπιν της απορρόφησης της θυγατρικής Nova Consulting Α.Ε. από την μητρική Εntersoft A.E. στην χρήση 2010
η παραπάνω υπεραξία των 102.892€ εμφανίζεται εκτός από τον Όμιλο και στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
της Μητρικής 31/12/2018.
β) Retail Link Α.Ε.
Στη χρήση 2009 έγινε η εξαγορά της εταιρείας «RETAIL LINK A.E.» σε ποσοστό 95,38% όπου προέκυψε
προσωρινή υπεραξία ποσού € 376.411. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία επιμερισμού του κόστους
συνένωσης, με βάση την εκτίμηση της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων άυλων περιουσιακών στοιχείων, των
παγίων περιουσιακών στοιχείων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων (Purchase Price AllocationPPA) και με όσα ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3 (Δ.Π.Χ.Α. 3), που
ολοκληρώθηκε στην χρήση 2010, το τελικό ποσό της υπεραξίας ανέρχεται στο ποσό των 234.368 €. Η ανάλυση
έχει ως εξής :

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
(1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018)
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Λογ ιστική αξία

Εύλογ η αξία που
Προσαρμογ ές
αναγ νωρίστηκε με
εύλογ ης αξίας
την απόκτηση

23.402
7.870
0
43
3.200
207.475
8.088
139.191
389.268

23.402
7.870
321.000
43
3.200
207.475
8.088
139.191
710.268

Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια
Αϋλα πάγια στοιχεία
Λοιπά αϋλα πάγια στοιχεία-Πελατειακές σχέσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού
Μείον :
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω έξόδου από
την υπηρεσία
Υποχρεώσεις από Αναβαλλόμενους Φόρους
Λοιπές προβλέψεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Παθητικού
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν
Ποσοστό εξαγοράς από Όμιλο

13.585
0
17.300
75.057
36.282
161.104
303.327

Αξία στοιχείων που αποκτήθηκαν από τον Όμιλο
Συνολικό κόστος εξαγοράς
Υπεραξία εξαγ οράς Retail Link Α.Ε. (τελική)

321.000

64.200

13.585
64.200
17.300
75.057
36.282
161.104
367.527
342.741
95,38%
326.906
458.382
131.476

Στη χρήση 2010 το ποσοστό της ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ μειώθηκε κατά 16,55% λόγω μη συμμετοχής σε αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της Retail Link AE. Στη διάρκεια της χρήσης 2012 η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ πραγματοποίησε μία
επιπλέον αγορά μετοχών της θυγατρικής της Retail Link ποσοστού 1,53% και κατάβαλε το ποσό των 10.128 €.
Με βάση τα Ιδία Κεφάλαια της θυγατρικής στις 31/12/2011 η υπεραξία για την συγκεκριμένη αγορά ανερχόταν στο
ποσό των 6.619 €.
Στις 5-10-2015 η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ πραγματοποίησε μία επιπλέον αγορά μετοχών της θυγατρικής της Retail Link
ποσοστού 17,04% και κατάβαλε το ποσό των 136.207 €.
Στις 7-6-2016 η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ πραγματοποίησε μία επιπλέον αγορά μετοχών της θυγατρικής της Retail Link
ποσοστού 0,24% και κατάβαλε το ποσό των 1.905 €.
Στις 31/12/2018 το συνολικό ποσοστό συμμέτοχης της ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ανέρχεται στο 97,64% και η συνολική
υπεραξία που εμφανίζει ο όμιλος στις 31/12/2018 ανέρχεται στο ποσό των 138.095 €.
γ) Alpha Software Solutions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Στις 2/1/2014 η ENTERSOFT AE υπέγραψε προσύμφωνο για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας
ALPHA SOFTWARE SOLUTIONS IKE προς τίμημα εξαγοράς 406.000 €. Η εταιρεία ALPHA SOFTWARE
SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE ενοποιείται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης από την ημερομηνία
02/04/2014, από εκεί και μετά η εταιρεία ENTΕRSOFT AE κατεύθυνε την οικονομική και επιχειρηματική πολιτική
της αποκτώμενης επιχείρησης. Η διαδικασία της εξαγοράς ολοκληρώθηκε στις 23/1/2014. Το συνολικό κόστος
αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό 413.950 €. Το ποσό της υπεραξίας που αναγνωρίστηκε ανέρχεται στο
ποσό των 267.941 €. Το ποσό της υπεραξίας που αναγνωρίστηκε, κατά την αγορά, ανέρχεται στο ποσό των
267.941 €. Και υπολογίστηκε ως εξής:
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Εύλογη αξία που
αναγνωρίστηκε με
την απόκτηση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σύνολο Ενεργητικού

Λογιστική αξία

8.972
320
2.910
12.202

8.972
320
2.910
12.202

26.290
428.062
45
4.479
49.002
507.877

26.290
428.062
45
4.479
49.002
507.877

520.080

520.080

35.000
0
0
0

35.000
0
0
0

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεματικά
Συναλλαγματική διαφορά ενοποίησης θυγατρικών σε ξένο νόμισμα
Στοιχεία καταχωρούμενα απευθείας στα Ιδία Κεφάλαια που
σχετίζονται με τα έξοδα εισαγωγής στην ΕΝ.Α του Χ.Α.
Αποτελέσματα Εις Νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της Μητρικής
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

0
111.009
146.009
146.009

111.009
146.009
146.009

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

1.231

1.231

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.231

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

310.018
49.607
13.215
372.840

Σύνολο Υποχρεώσεων

374.071

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

520.080

1.231
0
0
310.018
49.607
13.215
372.840
0
374.071
0
520.080

Καθαρά περιουσιάκα στοιχεία που αποκτήθηκαν

146.009

146.009

Ποσοστό εξαγοράς Ομίλου
Αξία στοιχείων που αποκτήθηκαν από τον Όμιλο
Συνολικό κόστος εξαγόαρας
Υπεραξία εξαγοράς

100%
146.009
413.950
267.941

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Κατόπιν της απορρόφησης της θυγατρικής ALPHA SOFTWARE SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE από την
μητρική Εntersoft A.E. στην χρήση 2014 (24-12-2014) η παραπάνω υπεραξία των 267.941€ εμφανίζεται εκτός
από τον Όμιλο και στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Μητρικής 31/12/2018.
Έλεγχος για απομείωση των υπεραξίας θυγατρικών
Η συνολική υπεραξία του Ομίλου 31.12.2018 που προκύπτει από τις εξαγορές αναλύεται ως εξής:
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Θυγατρική Εταιρεία
Nova Consulting A.E
Retail Link A.E.
Alpha Software Solutions
Μονοπρόσωπη IKE
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

102.892
138.095
267.940

102.892
138.095
267.940

508.928

508.928

13.4 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ENTERSOFT BULGARIA EOOD
ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE
SRL
RETAIL- LINK AE
ENTER SOFT MIDDLE EAST FZ LLC
Υπόλοιπο λήξεως

31/12/2018 31/12/2017
100.000
100.000
200.000

200.000

606.622
193.705
1.100.327

606.622
193.705
1.100.327

13.5 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.

Τα

συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:
31/12/2018
31/12/2017
Συμψ.
Συμψ.
Απαίτηση Υποχρέωση
Απαίτηση Υποχρέωση
υπόλοιπο
υπόλοιπο
Άυλα
Περιουσιακά
Στοιχεία
Απαιτήσεις
Aφορολόγητα αποθεματικά
Λοιπά
Παροχές σε Εργαζομένους
Σύνολο:

-46.792
331.118
179.796
404.472
-666
897.848
5.888
22.129
115.138
126.228
253.362 1.781.795

377.910
224.676
898.514
16.241
11.090
1.528.433

-100.907
268.657
116.388
288.818
-666
897.848
1.837
18.078
101.784
112.820
118.433 1.586.220

31/12/2018
Συμψ.
υπόλοιπο
Άυλα
Περιουσιακά
Στοιχεία
Απαιτήσεις
Aφορολόγητα αποθεματικά
Λοιπά
Παροχές σε Εργαζομένους
Σύνολο:

31/12/2017

Απαίτηση Υποχρέωση

-27.967
276.165
148.663
310.608
0
897.848
5.852
22.093
104.630
108.038
231.179 1.614.752

369.564
172.430
898.514
16.241
11.036
1.467.787

304.132
161.945
897.848
16.241
3.408
1.383.573

Συμψ.
υπόλοιπο

Απαίτηση Υποχρέωση

-63.312
232.474
114.745
224.444
0
897.848
1.801
18.042
91.222
94.630
144.456 1.467.437

295.786
109.699
897.848
16.241
3.408
1.322.981

Στη χρήση 2015 η Εταιρεία είχε διαφοροποιήσεις στις αναβαλλόμενες υποχρεώσεις και αυτό οφείλεται στον
αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων επί αφορολογήτων κρατήσεων προερχόμενων από
απαλλασσόμενες της φορολογίας δαπανών ερευνών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παραγ. 1 περ.ια του Ν. 2238/1994
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 α του Ν. 4172/2013, τα οποία μεταφέρθηκαν στο υπόλοιπο εις
νέον.
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Έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες προσαρμογές επί των αναβαλλόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η Εταιρεία λόγω της αναμενόμενης αλλαγής των φορολογικών συντελεστών σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.
4579/2018, προέβη σε εφαρμογή τροποποιημένου φορολογικού συντελεστή για τον υπολογισμό της
αναβαλλόμενης φορολογίας στις διαφορές που η ημερομηνία αναστροφής τους είναι μακροπρόθεσμου
χαρακτήρα.
13.6 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν στο σύνολο τους εγγυήσεις σε
ενοίκια – ΔΕΚΟ – εταιρείες λειτουργικής μίσθωσης αυτοκινήτων και αναλύονται ως εξής:

Εγγυήσεις ενοικίων κτιρίων
Εγγυήσεις ενοικίων αυτοκινήτων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018 31/12/2017
23.871
20.333
47.229
39.797

Λοιπές εγγυήσεις
Σύνολο:

21.926
93.027

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018 31/12/2017
23.871
20.333
47.229
39.797

17.525
77.656

10.625
81.725

6.526
66.656

13.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Πελάτες
Χρεωστικά προμηθευτών
Επιταγές Εισπρακτέες (χαρτοφυλακίου)
Επιταγές Εισπρακτέες μεταβιβασμένες σε Τράπεζες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018
31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/2/2018 31/12/2017

5.243.705
14.029
1.873.812
120.725
4.800
-1.014.310
6.242.761

4.967.663
2.070
1.839.566
100.112
4.800
-969.092
5.945.119

4.247.350
29.276
2.207.181
20.731
4.800
-724.007
5.785.332

3.912.900
15.096
2.202.272
0
4.800
-711.470
5.423.598

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΛΠ 9 και υπολογίζει τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων του.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, ο Όμιλος διενεργεί έλεγχο απομείωσης των απαιτήσεων χρησιμοποιώντας
πίνακα με βάσει τον οποίο υπολογίζονται οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πληροφόρηση σχετικά με την έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο:

Αναμενομενο ποσοστό πιστωτικής ζημιάς
Συνολικό ποσό εμπορικών απαιτήσεων
Αναμενόμενη πιστωτική ζημιά

Ο ΟΜΙΛΟΣ
<30
31-90
>91
<30
0,019% 4,464% 66,376%
0,021%
5.348.164 409.904 1.499.004 7.257.071 4.649.064
1.028 18.299 994.983 1.014.310
960

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31-90
>91
3,61%
51,64%
419.681 1.845.466 6.914.211
15.165 952.967 969.092

13.8 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018 31/12/2017
Χρεώστες Διάφοροι
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο
Δεσμευμένες καταθέσεις
Απαιτήσεις από Θυγατρικές εταιρείες
Λοιπές Απαιτήσεις
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

25.273
274.286
3.000
0
144.526
447.086

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017

23.586
180.969
3.000
0
215.132
422.688

25.273
202.290
0
241.130
74.634
543.327

23.586
180.969
0
228.939
147.460
580.954

Σημειώνεται ότι οι εύλογες αξίες των λοιπών απαιτήσεων δεν έχουν διαφορά από την λογιστική αξία τους όπως
αυτή εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Για τις επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις έχουν σχηματιστεί
επαρκείς προβλέψεις.
13.9 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018 31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018 31/12/2017

Προπληρωθέντα έξοδα
Εσοδα χρήσης εισπρακτέα
(τόκοι δανείων σε θυγατρικές)

10.675

0

10.675

0

0

0

12.191

12.191

Σύνολο:

10.675

0

22.866

12.191

13.10 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ποσού 455.465 €, αφορούν τοποθετήσεις της εταιρείας σε τραπεζικά
προϊόντα (ομολόγα) που έχουν αποκτηθεί με σκοπό την καλύτερη απόδοση των διαθεσίμων της εταιρείας. Η
αποτίμησή τους γίνεται στο τέλος της χρήσης στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
13.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018 31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018 31/12/2017

Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

13.488
2.972.330

14.589
2.857.095

12.541
2.382.322

14.031
2.307.952

Σύνολο:

2.985.817

2.871.682

2.394.864

2.321.983

13.12 Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπα 1/1/2018

Αριθμός μετοχών Μετοχικό Κεφάλιο
4.456.000
1.336.800

Υπόλοιπα 31/12/2018

4.456.000

1.336.800

Διαφορά υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές
563
0
563

0

Το μετοχικό κεφαλαίο της Μητρικής ανέρχεται στο ποσό των 1.336.800€ διαιρούμενο σε 4.456.000 μετοχές
ονομαστικής αξίας 0,30€.
Η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας προέκυψε από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών
σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας, και είναι προσαρμοσμένη σύμφωνα με τα ΔΛΠ.
Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
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Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
Αποθεματικά
Τα αποθεματικά του Ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Τακτικό αποθεματικό
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017

Σχηματισμός
Αποθεματικού από
επιδότηση παγίου

Σύνολο

404.635

911.584

314.415

1.630.633

25.102

0

-78.604

-53.502

429.737

911.584

235.811

1.577.131

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ιδία συμμετοχή στο
Σχηματισμός
πρόγραμμα
Αποθεματικού από
Τακτικό αποθεματικο
ICT4GROWTH
επιδότηση παγίου
396.025
911.584
314.415

Σύνολο
1.622.022

Σχηματισμός κατά την διάρκεια της
περιόδου
Υπόλοιπο στις 31/12/2018

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017
Σχηματισμός κατά την διάρκεια της
περιόδου
Υπόλοιπο στις 31/12/2018

Ιδία συμμετοχή στο
πρόγραμμα
ICT4GROWTH

22.920

0

-78.604

-55.684

418.945

911.584

235.811

1.566.339

13.13 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών σε ξένο νόμισμα
Οι Συναλλαγματικές διάφορες αφορούν την μετατροπή των θυγατρικών από το ξένο νόμισμα και αναλύονται ως
εξής:
Υπόλοιπο έναρξης

31/12/2018 31/12/2017
-60.572
-30.542

Συναλλαγματική Διαφορά από θυγατρική
ENTER SOFT ROMANIA

692

-4.797

Συναλλαγματική Διαφορά από θυγατρική
ENTER SOFT MIDDLE EAST FZ LLC

8.608

-25.233

-51.272

-60.572

Υπόλοιπο λήξης

13.14 Αποτελέσματα εις νέον
Τα αποτελέσματα εις νέον του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Αποτέλεσμα από πώληση θυγατρικής
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων
Έξοδα - έσοδα απευθείας σε Καθαρή θέση
Διανομή μερίσματος
Σχηματισμός Τακτικού αποθεματικού
Υπόλοιπο
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018 31/12/2017
6.126.697 5.504.995
0
216.271
1.499.064 1.028.528
-228.697
0
-579.280
-579.280
-25.102
-43.817
6.792.683 6.126.697

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018 31/12/2017
6.554.331 6.290.629
0
0
1.466.180
886.799
-215.279
0
-579.280
-579.280
-22.920
-43.817
7.203.032 6.554.331
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13.15 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις ισολογισμού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές (Λοιπά συνολικά έσοδα)
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

31/12/2018

31/12/2017

404.177
404.177

356.484
356.484

47.693
47.693

56.031
56.031

0
0

0
0

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
31/12/2018
Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
0
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος
0
0
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
404.177
404.177
Υποχρέωση στον ισολογισμό
404.177

31/12/2017
0
0
0
356.484
356.484
356.484

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Πληρωθείσες εισφορές
Κόστος προϋπηρεσίας
Ζημιές από περικοπές
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους

31/12/2018
47.693
0
0
0
0
47.693

31/12/2017
56.031
0
0
0
0
56.031

31/12/2018
28.616
9.539
9.539
47.693

31/12/2017
33.619
11.206
11.206
56.031

31/12/2018
356.484
0
0
0
47.693
0
404.177

31/12/2017
300.453
0
0
0
56.031
0
356.484

0

0

0
0
0
404.177

0
0
0
356.484

Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:
Ποσά σε Ευρώ
Yπόλοιπο έναρξης (1/1/18 και 1/1/17)
Συναλλαγματικές διαφορές
Πωλήσεις Θυγατρικών
Υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν από ενοποίηση επιχείρησης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Πληρωθείσες εισφορές
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε δημογραφικές
παραδοχές
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε οικονομικές παραδοχές
Λοιπά αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές
Υπόλοιπο τέλους

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2018
31/12/2017
%
%
Προεξοφλητικό επιτόκιο
1,80%
1,80%
Πληθωρισμός
1,50%
1,50%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
0,80%
0,80%
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις ισολογισμού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές (Λοιπά συνολικά έσοδα)
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

31/12/2017

31/12/2018
368.975
368.975

321.088
321.088

47.887
47.887

60.875
60.875

0
0

0
0

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω:
31/12/2018
Ποσά σε Ευρώ
0
Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
0
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος
0
368.975
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
368.975
368.975
Υποχρέωση στον ισολογισμό

31/12/2017
0
0
0
321.088
321.088
321.088

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Πληρωθείσες εισφορές
Κόστος προϋπηρεσίας
Ζημιές από περικοπές
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους

0
0
47.887

31/12/2017
60.875
0
0
0
0
60.875

31/12/2018
28.732
9.577
9.577
47.887

31/12/2017
36.525
12.175
12.175
60.875

31/12/2018
321.088
0
0
0
47.887
0
368.975

31/12/2017
260.213
0
0
0
60.875
0
321.088

0

0

0
0
0
368.975

0
0
0
321.088

31/12/2018
47.887
0

Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:
Ποσά σε Ευρώ
Yπόλοιπο έναρξης (1/1/18 και 1/1/17)
Συναλλαγματικές διαφορές
Πωλήσεις Θυγατρικών
Υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν από ενοποίηση επιχείρησης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Πληρωθείσες εισφορές
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε δημογραφικές
παραδοχές
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε οικονομικές παραδοχές
Λοιπά αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές
Υπόλοιπο τέλους

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2017
31/12/2018
%
%
1,80%
1,80%
Προεξοφλητικό επιτόκιο
1,50%
1,50%
Πληθωρισμός
0,80%
0,80%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
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Για το προσωπικό των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού δε σχηματίζεται πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω
συνταξιοδότησης, επειδή δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία των κρατών στα οποία είναι εγκατεστημένες οι εν
λόγω εταιρείες.
13.16 Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018 31/2/2017
Υποχρέωση από συμβάσεις
αυτοκινήτων leasing
Σύνολο:

39.411

0

39.411

0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/2/2017

39.411
39.411

0
0

13.17 Λοιπές Προβλέψεις
Οι Λοιπές προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018 31/12/2017
20.601
20.601
20.601
20.601

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018 31/12/2017
20.601
20.601
20.601
20.601

13.18 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της
Εταιρείας έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018 31/12/2017
Προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο:

52.651
744.112
64.638
861.402

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018 31/12/2017

82.603
0
22.349
104.953

24.253
744.112
61.420
829.785

42.909
0
19.762
62.671

Η αύξηση των επιταγών πληρωτέων (μεταχρονολογημένων) σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας οφείλεται στην
αγορά που πραγματοποίησε η μητρική εταιρεία στην παρούσα χρήση του Λογισμικού/Πηγαίου Κώδικα PocketBiz
Mobile, - στον οποίο δεν περιλαμβάνεται η έκδοση του PocketBiz Cloud. Η αξία αγοράς ανέρχεται €
1.390.000, καταβλητέο σε τρεις (3) δόσεις εντός δέκα οκτώ (18) μηνών.
13.19 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Φόρου Εισοδήματος
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Φόρου Εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας είναι 473.658€ και
405.401 € αντίστοιχα.
13.20 Λοιπές Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι λοιπές τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας είναι 676.339 € και 614.444 €
αντίστοιχα.
13.21 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Οι Τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, βάσει των υπαρχουσών συμβάσεων με τις
συνεργαζόμενες Τράπεζες είναι 1.385.110 € και 1.258.314 € αντίστοιχα και αφορούν βραχυπροθέσμα δάνεια.
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13.22 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018 31/12/2017

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018 31/12/2017
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο:

391.891
371.407
763.299

308.837
165.929
474.766

350.574
317.338
667.912

271.904
177.071
448.976

13.23 Ανάλυση του κόστους κατά λειτουργία
Το σύνολο των εξόδων για τις χρήσεις που έληξαν 31-12-2018 και 31-12-2017 αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κατηγορία Δαπάνης
Αμοιβές προσωπικού
Μείον: Μεταφερόμενες στην ιδιοπαραγώγη
λογισμικών προγραμμάτων
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Λοιπά διάφορα έξοδα
Προβλέψεις
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 31/12/2018
8.215.813

1/1 - 31/12/2017
7.464.723

-304.184
1.040.919
1.030.233
27.428
920.283
70.469
875.886
11.876.845

-302.969
883.784
963.707
31.178
801.237
75.533
647.105
10.564.297

1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2017
6.554.957
5.807.830
-304.184
1.029.406
754.718
24.911
691.058
56.617
820.658
9.628.140

-302.969
638.512
646.525
26.319
561.396
77.597
558.237
8.013.447

Τα ανωτέρω συνολικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας επιμερίστηκαν ως ακολούθως
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Έρευνας
Σύνολο:

1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2017
5.680.593
4.876.486
2.275.060
1.997.434
1.766.105
1.632.544
2.155.087
2.057.833
11.876.845
10.564.297

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/2018 1/1 4.528.204
1.678.777
1.587.986
1.833.174
9.628.140

31/12/2017
3.423.834
1.403.270
1.428.767
1.757.576
8.013.447

Η αύξηση των εξόδων στην κατάσταση των συνολικών εσόδων στη παρούσα χρήση σε σχέση με την
προηγούμενη

κατά 12% και 20% σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας οφείλεται κυρίως στην αύξηση του

μισθολογικού κόστους , των αμοιβών τρίτων, παροχών τρίτων , και αποσβέσεων.
13.24 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έσοδα από παρόχες σε τρίτους
Είσπραξη επιχορηγήσεων
Έσοδα από ενοίκια
Λοιπά
Σύνολο:

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Λοιπά
Σύνολο:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 -31/12/2018 1/1 -31/12/2017
66.898
15.120
78.604
235.811
0
0
58.488
108.098
203.990
359.030

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 -31/12/2018 1/1 -31/12/2017
104.185
50.916
78.604
235.811
24.850
24.300
57.922
15.917
265.561
326.944

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 -31/12/2018 1/1 -31/12/2017
23.830
12.323
23.830
12.323

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 -31/12/2018 1/1 -31/12/2017
18.549
10.684
18.549
10.684
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13.25 Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Έσοδα από τραπεζικές καταθέσεις
Δεδουλευμένοι τόκοι
Κέρδος αποτίμησης
Σύνολο:

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2017
3.765
29.734
0
396
0
-25.374
3.765
4.755

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2017
3.734
29.712
12.191
12.587
0
-25.374
15.924
16.924

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2017

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2017

Έξοδα τραπεζών
(λογαριασμοί όψεως και
αλληλόχρεοι)
Ζημία αποτίμησης
Ζημία από πώληση θυγατρικής
εταιρείας
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο:

74.485
14.467

46.348
0

74.485
14.467

46.348
0

0
30.489
119.441

128.544
35.834
210.727

0
16.366
105.317

128.544
12.359
187.251

13.26 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:

Φόρος Εισοδήματος περιόδου
Φορολογικη αναμ. προηγ. περίοδου
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

-480.162
0
7.036
-473.129

-304.219
-47.606
17.236
-334.591

-405.401
0
3.004
-402.398

-206.676
-47.606
2.654
-251.629

13.27 Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν ως εξής :
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)

1.513.510
4.456.000
0,3397

1.003.384
4.456.000
0,2252

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017
1.466.180
4.456.000
0,3290

886.799
4.456.000
0,1990

13.28 Μερίσματα
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2018,
παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.563.713 μετοχές σε σύνολο
4.456.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 79,98 % επί του μετοχικού κεφαλαίου. Αποφασίστηκε ομόφωνα με ποσοστό
79,98% με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετά φόρων και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου που αφορά
στην καταβολή μερισμάτων στους μετόχους η διανομή μερίσματος στους μετόχους 0,13 € ανά μετοχή ήτοι ποσό
579.280 ανά μετοχή για τη χρήση 2017. Η καταβολή του ανωτέρω μερίσματος πραγματοποιήθηκε στις 25/7/2018.
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13.29 Κόστος μισθοδοσίας
Το κόστος μισθοδοσίας του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018 31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα

6.382.977

5.801.960

4.901.818

4.316.668

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης

1.415.782

1.241.291

1.246.122

1.083.404

5.600

8.867

5.600

0

104.371

109.635

97.233

104.789

7.908.731

7.161.754

6.250.773

5.504.862

Αποζημιώσεις απόλυσης
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

13.30 Αριθμός Προσωπικού
Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018 31/12/2017
Μισθωτοί

244

215

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018 31/12/2017
179

149

13.31 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέλη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 με τις
θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου :
Συναλλαγές με εταιρείες Ομίλου κατά το ΔΛΠ 24
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2018
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ

31/12/2018 ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ΕNTERSOFT Α.Ε.
ENTERSOFT BULGARIA

ENTER SOFT
ENTERSOFT
MIDDLE EAST FZ
ROMANIA
RETAIL LINK AE LLC

46.622

103.024

82.840

44.415

ENTERSOFT ROMANIA
RETAIL LINK AE
ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 -31/12/2017

ΠΩΛΗΤΗΣ

31/12/2017 ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ΕNTERSOFT Α.Ε.
ENTERSOFT BULGARIA
ENTERSOFT ROMANIA
RETAIL LINK AE
ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC

38.659

ENTER SOFT
ENTERSOFT
MIDDLE EAST FZ
ROMANIA
RETAIL LINK AE LLC
112.913

86.885

54.459

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1/1- 31/12/2018
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

31/12/2018 ΕNTERSOFT Α.Ε.
ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTER SOFT
ENTERSOFT
ENTERSOFT
MIDDLE EAST FZ
BULGARIA
ROMANIA
RETAIL LINK AE LLC
113.319
262.551
14.619
389.228

ENTERSOFT BULGARIA
ENTERSOFT ROMANIA
RETAIL LINK AE
ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1/1- 31/12/2017
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

31/12/2017 ΕNTERSOFT Α.Ε.
ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTER SOFT
ENTERSOFT
ENTERSOFT
MIDDLE EAST FZ
BULGARIA
ROMANIA
RETAIL LINK AE LLC
85.637
230.264
14.619
334.012

ENTERSOFT BULGARIA
ENTERSOFT ROMANIA
RETAIL LINK AE
ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC
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Η μητρική εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις σε τράπεζες για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων της θυγατρικής της
εταιρείας ΡΙΤΕΪΛ ΛΙΝΚ ΑE, συνολικού ύψους 250.000 ευρώ.
13.32 Παροχές προς τη Διοίκηση και Διευθυντικά Στελέχη
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017
Παροχές σε διοικητικά
στελέχη και μέλη της διοίκησης
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής
ασφάλισης σε μέλη της διοίκησης
- Αμοιβές συνεδριάσεων
διοικητικού συμβουλίου
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής
ασφάλισης σε διοικητικά στελέχη
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής
ασφάλισης
σε συγγενείς α΄βαθμού με μέλη της
διοίκησης
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2018
1/1-31/12/2017

507.024

539.955

507.024

539.955

137.719

146.145

137.719

146.145

509.059

368.542

384.240

256.940

177.869

185.952

177.869

182.743

1.331.671

1.240.594

1.206.852

1.125.783

13.33 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Για τις επίδικες απαιτήσεις της Εταιρίας και του Ομίλου κατά τρίτων έχουν σχηματιστεί επαρκείς προβλέψεις
λαμβάνοντας υπόψη και την γνωμοδότηση και του νομικού συμβούλου. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία
διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή
λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου.
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
EΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα Ελλάδα
RETAIL- LINK AE
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα Ελλάδα
ENTER SOFT MIDDLE EAST FZ LLC
Dubai
ENTERSOFT BULGARIA EOOD
Evrotur Bisiness Center 12 Mihail Tenev 6th
fl/21st Sofia - Βουλγαρία
ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL
43 Polona St. , 6th floor, Bucharest- Ρουμανία

ΠΟΣOΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΕΛΕΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ

2018

97,64%

Ολική
Ενοποίηση

2018

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

Υπάγεται στη FREE ZONE των
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

2008 - 2018

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

2008 - 2018

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και
δεν αναμένει οι ταμειακές ροές της να επηρεαστούν σημαντικά κατά την οριστικοποίηση
των φορολογικών ελέγχων. Η εταιρεία και η θυγατρική της RITEIL-LINK AE, ελέγχονται φορολογικά από χρήση
2011 με βάσει τις διατάξεις 82 παρ. 5 του Ν2238/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ‘άρθρο 65 α του Ν.
4174/2013.
Η μητρική εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις σε τράπεζες για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων της θυγατρικής της
εταιρείας RITEIL- LINK AE, συνολικού ύψους 250.000 ευρώ.
13.34 Λειτουργικές Μισθώσεις – Έξοδα
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου (ως μισθώτριας) από μισθώματα αφορούν: α) Τα κτίρια που
χρησιμοποιεί για τη λειτουργία της. Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης κυμαίνεται από 2 έως 11 έτη με
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δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης των συμβαλλομένων μερών. Για την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων
προβλέπεται συνήθως ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή, β) Μισθώσεις αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται
για λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας και του Ομίλου. Η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης αυτοκινήτων είναι
συνήθως έως 5 έτη. Οι ελάχιστες μελλοντικές καταβολές μισθωμάτων μέχρι τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης και
με βάση το ισχύον επιτόκιο έχουν ως ακολούθως:
Ποσά σε €
Εντός ενός έτους
Ένα έως πέντε έτη
Πέραν των πέντε
ετών
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018
31/12/2017
585.385
589.496
1.326.212
1.367.915
312.534
2.224.131

749.587
2.706.998

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2017
474.442
465.760
1.305.747
1.176.366
312.534
2.092.723

666.562
2.308.688

13.35 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
H έκθεση της Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
Λοιπές μακροπρόθεσμες
απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές εμπορικές
απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Σύνολα

31/12/2018 31/12/2017
93.027

77.656

6.242.761 5.785.332

455.465

469.932

2.985.817 2.871.682
9.777.069 9.204.602

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου λόγω μεγάλης διασποράς πελατολογίου. Οι
πωλήσεις γίνονται σε δύο κανάλια, συνεργάτες-μεταπωλητές και τελικούς πελάτες. Οι συνεργάτες είναι ειδικά
επιλεγμένοι και υπάρχει αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τους τελικούς πελάτες που όντας
συνήθως μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν θετικό ιστορικό πιστώσεων.
Ο Όμιλος στον σχηματισμό των προβλέψεων των πελάτων του λαμβάνει υπόψη του τις νέες απαιτήσεις του
ΔΧΠΑ9.
13.36 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας
παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε μηνιαία βάση, εξάμηνο και έτος. Ο Όμιλος διατηρεί μετρητά
σε λογαριασμούς όψεως για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών, τα υπόλοιπα τα
επενδύει σε προθεσμιακές καταθέσεις.
13.37 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι του Ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:


να εξασφαλίσει την ικανότητα της να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και



να ενισχύσει την ρευστότητα του Ομίλου ώστε να παραμείνει ισχυρός στην παρούσα κατάσταση αλλά και

για να είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί τυχόν επενδυτικές ευκαιρίες.
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2. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Μητρικής και Ομίλου (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018

30/6/2019

31/12/2018

Σημείωση
10.1

2.472.388

575.301

2.363.839

518.717

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

10.2

2.483.466

2.717.904

2.410.571

2.647.156

Υπεραξία επιχειρήσεων
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

10.3
10.4
10.5

138.095
0
264.560
91.522
5.450.031

508.928
0
253.362
93.027
4.148.521

0
1.000.327
238.368
79.477
6.092.582

370.832
1.100.327
231.179
81.725
4.949.936

10.6

6.861.886
500.688
0

6.242.761
447.086
10.675

6.303.620
616.637
18.472

5.945.119
543.327
22.866

10.7

490.523

455.465

490.523

455.465

10.8

3.407.596
11.260.693

2.985.817
10.141.804

2.797.493
10.226.745

2.394.864
9.361.641

16.710.724

14.290.325

16.319.327

14.311.577

1.336.800
563
1.577.131

1.336.800
563
1.576.664

1.336.800
563
1.566.339

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα

Σύνολο Ενεργητικού

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεματικά

10.9
10.9
10.9

1.336.800
563
1.600.073

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής θυγατρικών
σε ξένο νόμισμα
Αποτελέσματα Εις Νέον

-25.932

-51.272

0

0

10.10

7.302.698

6.792.683

7.463.794

7.203.032

10.214.202

9.655.905

10.377.820

10.106.734

12.158

10.424

0

0

10.226.360

9.666.329

10.377.820

10.106.734

10.11

441.820

404.177

399.212

368.975

10.12
10.13

1.922.832
20.601
2.385.254

39.411
20.601
464.189

1.869.132
20.601
2.288.945

39.411
20.601
428.987

309.327

861.402

271.170

829.785

10.14

1.029.284

473.658

883.009

405.401

10.15

479.995
1.117.278
1.163.227
4.099.110

676.339
1.385.110
763.299
4.159.808

400.329
1.023.511
1.074.543
3.652.562

614.444
1.258.314
667.912
3.775.856

6.484.364

4.623.997

5.941.507

4.204.843

16.710.724

14.290.325

16.319.327

14.311.577

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες
της Μητρικής
Δικαιώματα μειoψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Φόρου
Εισοδήματος
Λοιπές Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων
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3. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Μητρικής και Ομίλου (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 30/6/2019

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 - 30/6/2018

1/1 - 30/6/2019

1/1 - 30/6/2018

Σημείωση
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

8.045.497
2.575.585
5.469.912

6.687.349
2.477.128
4.210.221

6.372.630
2.043.474
4.329.156

5.413.198
1.962.567
3.450.631

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Έρευνας
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

69.361
1.119.747
993.678
1.091.238
371.345

90.794
980.890
855.559
967.530
-5.070

87.793
798.591
829.096
991.163
371.250

118.941
689.736
762.747
811.462
-8.238

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

1.963.265

1.502.106

1.426.849

1.313.865

37.127
78.434

-6.995
45.930

227.689
71.650

-915
39.682

1.921.958

1.449.181

1.582.888

1.273.269

-541.430

-356.189

-470.420

-302.081

Κέρδη μετά από φόρους (Α)

1.380.528

1.092.992

1.112.468

971.188

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Λοιπά έσοδα έξοδα

0

0

0

0

25.340

6.235

0

0

25.340

6.235

0

0

1.405.868

1.099.228

1.112.468

971.188

1.374.339
6.189
1.380.528

1.089.418
3.574
1.092.992

1.112.468

971.188

1.112.468

971.188

1.399.679
6.189
1.405.868

1.095.653
3.574
1.099.228

1.112.468
0
1.112.468

971.188
0
971.188

0,3155

0,2467

0,2497

0,2180

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

2.638.312

2.028.064

2.032.073

1.782.513

1.963.265

1.502.106

1.426.849

1.313.865

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

10.16

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα
στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής
εκμεταλλεύσεων στο εξωτερικό
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου μετά από
φόρους (B)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΧΡΉΣΗ (Α+Β)
Κέρδος που αναλογεί σε:
Κατόχους μετοχών της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα που αναλογούν:
Κατόχους μετοχών της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Κέρδη ανά μετοχή
Βασικά
Απομειωμένα

10.17

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή
Σύνοψη αποτελεσμάτων χρήσης
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις
(για τη περίοδο από 01/01/2019 έως 30/6/2019)
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4. Κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής και Ομίλου (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(ποσά σε €)

Μετοχικό
κεφάλαιο

1-Ιαν-18
Σχηματισμός Αποθεματικών
Σχηματισμός Αποθεματικού από επιδότηση παγίου
Προβλέψεις πελατών ΔΛΠ 9
Διανίομη μερίσματος
Συναλλαγές με Iδιοκτήτες

Λοιπά
αποθεματικά

Υπέρ το άρτιο

1.336.800

563

1.630.633
25.102
-78.604

0

0

-53.502

Καθαρό κέρδος περιόδου μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα/ έξοδα περιόδου μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου (α) + (β)
31-Δεκ-18
1.336.800
1-Ιαν-19
1.336.800
Σχηματισμός Αποθεματικών
Σχηματισμός Αποθεματικού από επιδότηση παγίου
Διανόμη μερίσματος θυγατρικής σε δικαιώματα μειωψηφίας
Διανίομη μερίσματος
Συναλλαγές με Iδιοκτήτες
0

563
563

1.577.131
1.577.131
62.244
-39.302

0

22.942

Αποτελέσματα
εις νέον
6.126.697
-25.102
-228.697
-579.280
-833.079
1.499.064
0
1.499.064
6.792.682
6.792.682
-62.244

Καθαρό κέρδος περιόδου μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα/ έξοδα περιόδου μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου (α) + (β)
30-Ιουν-19

1.336.800

563

Συναλλαγματικές
διαφορές μετατρόπης
θυγατρικών σε ξένο
νόμισμα

1.600.073

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο
Ιδίων Κεφαλαίων

-60.572

5.278

0

0

9.039.399
0
-78.604
-228.697
-579.280
-886.581

5.146
9.300
9.300
-51.272
-51.272

1.504.209
9.300
1.513.510
9.666.329
9.666.329
0
-39.302
0
-806.535
-845.837

5.146
10.425
10.425

4.455
-806.535
-864.324

0

-4.455
-4.455

1.374.339
0
1.374.339

25.340
25.340

6.189

1.380.528
25.340
1.405.868

7.302.698

-25.932

12.158

10.226.360

6.189

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ποσά σε €)
1-Ιαν-18
Διανίομη μερίσματος
Προβλέψεις πελατών ΔΛΠ 9
Σχηματισμός Αποθεματικών
Σχηματισμός Αποθεματικού από επιδότηση παγίου
Συναλλαγές με Iδιοκτήτες

Μετοχικό
κεφάλαιο
1.336.800

0

563

Λοιπά
αποθεματικά
1.622.022

0

22.920
-78.604
-55.684

Υπέρ το άρτιο

Καθαρό κέρδος χρήσης μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα/ έξοδα χρήσης μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου (α) + (β)
31-Δεκ-18
1-Ιαν-19
Σχηματισμός Αποθεματικών
Σχηματισμός Αποθεματικού από επιδότηση παγίου
Διανίομη μερίσματος
Συναλλαγές με Iδιοκτήτες

1.336.800

563

1.566.338

1.336.800

563

1.566.338
49.627
-39.302

0

0

10.325

Καθαρό κέρδος χρήσης μετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα/ έξοδα περιόδου μετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου (α) + (β)
30-Ιουν-19

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις
(για τη περίοδο από 01/01/2019 έως 30/6/2019)

1.336.800

563

1.576.664

Αποτελέσματα εις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
νέον
6.554.331
9.513.718
-579.280
-579.280
-215.279
-215.279
-22.920
0
-78.604
-817.479
-873.163
1.466.180

1.466.180
0

1.466.180
7.203.032

1.466.180
10.106.734

7.203.032
-49.627

10.106.734
0
-39.302
-802.080
-841.382

-802.080
-851.707
1.112.468

1.112.468
0

1.112.468
7.463.794

1.112.468
10.377.820
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5. Κατάσταση ταμειακών ροών Μητρικής και Ομίλου (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Έμμεση μέθοδος

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019

30/6/2018

30/6/2019

30/6/2018

1.921.958

1.449.181

1.582.888

1.273.269

675.046
292.428
-37.127
78.434

525.958
-2.580
6.995
45.930

605.224
241.778
-227.689
71.650

468.648
-3.806
915
39.682

-566.035

-663.548

-269.990

-595.558

Μείωση / (αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
(Μείωση) / αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην
τραπεζών και φόρων)
(Μείωση) / αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αύξηση / μείωση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Πώληση παγίων στοιχείων
Αύξηση / μείωση μακροπρόθεσμων
υποχρεώσεων (εκτός δανείων)
Αύξηση / μείωση Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων (εκτός
δανείων)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μείωση ονομαστικης αξίας μετοχής
και επιστροφής του ποσού στους μετόχους
Διανόμη μερισμάτος
Αύξηση / μείωση Βραχυπρόθεσμων Δανειακών
Υποχρεώσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις
(για τη περίοδο από 01/01/2019 έως 30/6/2019)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10.999
-933.830

400.153

-954.064

414.888

-316.065

101.096

-214.116

25.331

-78.434
-2.106

-45.930

-71.650

-39.682

1.034.271

1.828.254

764.032

1.583.687

-261.424 -1.628.603
2.248
37.127

-2.716
-6.995

-207.763 -1.617.943
2.248
43.383
184.306

-2.716
-915

-45.930
-16.511

2.989

-148.772

-148.772

-387.333 -1.681.255

-126.599 -1.621.574

-4.455
-220.704

51.979

-234.803

83.629

-225.159

51.979

-234.803

83.629

421.779

198.978

402.630

45.742

2.985.817
3.407.596

2.871.682
3.070.660

2.394.864
2.797.493

2.321.983
2.367.725
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6. Πληροφορίες για τον Όμιλο
6.1 Η Μητρική Εταιρεία
Η

Εταιρία

«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «Entersoft A.E.», ιδρύθηκε το 2002 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 52460/01ΝΤ/Β/02/200 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000. Έδρα της Εταιρείας
είναι ο Δήμος Καλλιθέας (Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου) και σύμφωνα με το καταστατικό της η διάρκειά της είναι
πενήντα (50) έτη.
Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
1.

Η ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού.

2. Η παροχή μηχανογραφικών και συναφών υπηρεσιών με τη χρησιμοποίηση ή μη ηλεκτρονικών υπολογιστών
καθώς και η μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων (φασόν).
3. Η προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας στους τομείς της ηλεκτρονικής και
πληροφορικής.
4. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό συγκροτημάτων, μηχανημάτων, συσκευών,
συναφών ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων λογισμικού επί σκοπό την μεταπώλησή τους.
5. Η αντιπροσώπευση άλλων συναφών οίκων στην Ελλάδα.
6. Η εμπορία των ανωτέρω και
7. Γενικά, κάθε δραστηριότητα συναφής με τα ανωτέρω.
Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ομοειδούς
ή παρεμφερούς σκοπού.
Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από την πώληση λογισμικών προγραμμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την 30/06/2019 έχει ως εξής: Παντελής Νικολόπουλος, Πρόεδρος,
Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος Αντιπρόεδρος, Αντώνιος Κοτζαμανίδης Διευθύνων Σύμβουλος, Αικατερίνη
Παπαχριστοπούλου μέλος, Χαράλαμπος Αβρατόγλου μέλος, Σταύρος Μένεγος μέλος. Η λήξη της θητείας του
εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου είναι στις 25/6/2023 και σε κάθε περίπτωση έως ότου να πραγματοποιηθεί η
επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (δηλαδή έως 30/6/2023)
6.2 Οι Θυγατρικές Εταιρείες
H ENTERSOFT AE στα πλαίσια των επενδυτικών της σχεδίων για επέκταση σε νέες αγορές ίδρυσε στις
28/7/2008 την εταιρεία «ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL» με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας με
μετοχικό κεφάλαιο στις 30-6-2019 100.000€ και στις 5/9/2008 την εταιρεία «ENTERSOFT BULGARIA EOOD»
με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας με μετοχικό κεφάλαιο στις 30/6/2019 100.000€. Η συμμετοχή της Entersoft A.E. σε
αυτές τις εταιρείες ανέρχεται στο 100% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Οι εταιρείες αυτές σκοπό έχουν την
προώθηση των βασικών προϊόντων της Entersoft Α.Ε. στη Βουλγάρικη και Ρουμάνικη αγορά αντίστοιχα και την
υποστήριξη των τοπικών μεταπωλητών.
Στις 08/10/2009 έγινε εξαγορά της εταιρείας RETAIL – LINK A.E. Το ποσοστό συμμέτοχης της Μητρικής στις
30/06/2019 ανέρχεται σε 97,64%. Η Retail Link δρά ως ανεξάρτητος φορέας μεταξύ των λιανεμπόρων και των
προμηθευτών τους, υποστηρίζοντας τις συναλλαγές τους μέσω πλατφόρμας της στο Internet. Οι υπηρεσίες της
Retail@Link, απευθύνονται τόσο στους προμηθευτές όσο και στους λιανέμπορους.
H ENTERSOFT AE στα πλαίσια των επενδυτικών της σχεδίων για επέκταση σε νέες αγορές ίδρυσε στις
11/9/2014 την εταιρεία «Entersoft Middle East» με έδρα το Ντουμπάι με μετοχικό κεφάλαιο στις 30/6/2019

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις
(για τη περίοδο από 01/01/2019 έως 30/6/2019)
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193.704 ευρώ . Η συμμετοχή της Entersoft A.E. ανέρχεται στο 100% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Η νέα
εταιρεία έχει σκοπό την προώθηση των βασικών προϊόντων της Entersoft Α.Ε. στην αγορά των Ηνωμένων
Αραβικών Εμιράτων και την υποστήριξη των τοπικών μεταπωλητών.
6.3 Δομή Ομίλου
Η δομή του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2019 έχει ως εξής:
Επωνυμία
EΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα - Ελλάδα

Μέθοδος Ενοποίησης

Ισοδύναμο %Μητρικής
Μητρική

ENTERSOFT BULGARIA EOOD
Evrotur Bisiness Center 12 Mihail Tenev 6th fl/21st Sofia Βουλγαρία
ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL
43 Polona St. , 6th floor, Bucharest- Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

100,00%

Ολική Ενοποίηση

100,00%

RETAIL- LINK AE
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα - Ελλάδα

Ολική Ενοποίηση

97,64%

ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC
Dubai

Ολική Ενοποίηση

100,00%

7.

Αρχές Σύνταξης της Συνοπτικής Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης

7.1. Βάση Σύνταξης της Οικονομικής Πληροφόρησης
Οι παρούσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση σύμφωνα με
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ενδιάμεσων
οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών
πληροφοριών της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 πως δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
για σκοπούς ενημέρωσης.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί
με την εκτίμηση σε εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων.
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί την
χρησιμοποίηση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της
χρήσης υπό αναφορά. Οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας
και του Ομίλου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονομικών
καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
7.2 Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα.
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Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με εκείνες που ακολουθήθηκαν κατά την προετοιμασία των
ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 εκτός
από την υιοθέτηση των νέων προτύπων υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019.
Στην χρήση 2019 ο Όμιλος υιοθέτησε το πρότυπο ΔΠΧΑ 16 και όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 34, η φύση και το
αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών που προέκυψαν από την υιοθέτηση αυτή παρουσιάζονται παρακάτω. Όπου
δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση
2019, δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Ο Όμιλος δεν υιοθέτησε
πρόωρα
πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2019.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2018
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 που αντικατέστησε το ΔΛΠ 17 και τις Διερμηνείες 4, 15
και 27. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη
πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16
εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής
να καταχωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των
12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό
χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17.
Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και
χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο
πρότυπο εφαρμόστηκε στην ετήσια λογιστική περίοδο που ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2019.
Η επίδραση από την υιοθέτηση του προτύπου στην παρούσα χρήση παρουσιάζεται στο κεφάλαιο των αλλαγών
λογιστικής πολιτικής.
Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16
Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 καταχωρίζοντας την υποχρέωση από τις μισθώσεις κατά την ημερομηνία
πρώτης εφαρμογής για τις μισθώσεις οι οποίες προηγουμένως κατατάσσονταν ως λειτουργικές μισθώσεις
σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και δεν αναμόρφωσε τη συγκριτική πληροφορία. Επίσης

ο Όμιλος αναγνώρισε

περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής για τις μισθώσεις οι οποίες
προηγουμένως κατατάσσονταν ως λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17. Ο Όμιλος επιμέτρησε τα
περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης στο ποσό που ισούται με την υποχρέωση από τη μίσθωση,
προσαρμοσμένο κατά το ποσό τυχόν προπληρωμένων ή δουλευμένων μισθωμάτων που αφορούν την εν λόγω
μίσθωση και τα οποία είχαν αναγνωριστεί στην κατάσταση οικονομικής θέσης αμέσως πριν από την ημερομηνία
της αρχικής εφαρμογής. Ο Όμιλος επέλεξε να εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν αναγνωριστεί
πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 16 ως μισθώσεις εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 17 και την Διερμηνεία
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ΕΔΔΠΧΑ 4. Συνεπώς, ο Όμιλος δεν θα εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που δεν είχαν προηγουμένως
προσδιοριστεί ως συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και τη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4.
Ο Όμιλος επέλεξε να χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συμβάσεις
μίσθωσης οι οποίες λήγουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής και των συμβάσεων
μίσθωσης για τις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος για τις μισθώσεις που λήγουν εντός του 2019 και που, ωστόσο, αναμένεται να
ανανεωθούν, προέβη σε εκτιμήσεις για την ανανέωσή τους.
Συνοπτικά, παρατίθενται οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16:
Επίπτωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Αύξηση την 1η Ιανουαρίου 2019:
Περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια (Δικαιώματα χρήσης)
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης

ΔΠΧΑ 9

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.961.060 1.891.591

1.961.060

1.891.591

(Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική

αποζημίωση»
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 9, με την οποία επιτρέπεται σε κάποια
προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά αρνητικής αποζημίωσης, που
διαφορετικά θα αποτιμώνταν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο αναπόσβεστο
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή
θέση. Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που
θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI),
ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συμβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο
αντισυμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη του συμβολαίου.
ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»
Την 7 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερμηνεία 23. Η Διερμηνεία
23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές βάσεις,
τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς
συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το
ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται:
• εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι οι
έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών
• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των
φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου
και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και
• η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017.
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας
επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των συμφερόντων
που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον
έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η
δραστηριότητα αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην
κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου.
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος
Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες τις
φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα συνολικά
εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την
οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού
στοιχείου

παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την

προοριζόμενη χρήση ή πώλησή του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται
στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες»
Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση
στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι
οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες,
συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της
καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και
κοινοπραξίες.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του
Προγράμματος Παροχών.
Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19
με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν
προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση
τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, απαιτείται επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή
απαίτησης των καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον επανυπολογισμό της
καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος
για την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα.
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Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή
διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην καταχώριση της καθαρής απαίτησης
(ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου).
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί
νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»
Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4.To
ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και
παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος
αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση:


αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση

επικαιροποιημένες παραδοχές,


προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και



εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των

ασφαλιστήριων συμβολαίων.
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.
Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29
Μαρτίου 2018)
Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει:
-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων,
-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και
των εξόδων,
-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις,
-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και,
-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις
Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν οικονομικές
καταστάσεις να αναπτύσσουν

συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής
μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις
παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που
επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του
εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ.
Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να
αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο
επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8
«Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο
ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2020.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να
καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων.
Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας επιχείρησης, που
είναι
η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις με τη
μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους
ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες.
Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα
πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
7.3 Αλλαγές λογιστικής πολιτικής
Υιοθέτηση ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 καταχωρίζοντας την υποχρέωση καθώς και την αξία των περιουσιακών
στοιχείων με δικαίωμα χρήσης, από τις μισθώσεις κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής, για τις μισθώσεις οι
οποίες προηγουμένως κατατάσσονταν ως λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και δεν αναμόρφωσε
τη συγκριτική πληροφορία.
Από την προαναφερθείσα διαδικασία προέκυψαν οι παρακάτω επιδράσεις :
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αξία περιουσιάκων στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
βάσει του ΔΠΧΑ 16
Ακίνητα
Αυτοκίνητα
Σύνολο

1/1/2019

1/1/2019

1.367.288
593.771
1.961.060

1.367.288
524.302
1.891.591

Για τον προσδιορισμό της αξίας των Ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης χρησιμοποιήθηκε ως
επιτόκιο το μέσω επιτόκιο δανεισμού του Όμιλου το οποίο υπολογίστηκε σε 4,72%.
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Για τον προσδιορισμό της αξίας των Αυτοκινήτων με δικαίωμα χρήσης χρησιμοποιήθηκαν τα διαφορικά εμπορικά
μικτά επιτόκια ανά κατηγορία αυτοκίνητου, όπως αυτά μας γνωστοποιήθηκαν από τις εταιρείες μίσθωσης με την
οποίες συνεργάζεται ο Όμιλος τα οποία κυμαίνονται από 2,6% έως 6,19%
Οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση

του νέου Προτύπου την 30/6/2019 είχε επιρροή στους παρακάτω

λογαριασμούς
Αποπλήρωμη περιουσιάκων στοιχείων με δικαίωμα
χρήσης
Πληρωμή τοκοχρεολυσίου Ακινήτων
Πληρωμή τοκοχρεολυσίου αυτοκινήτων

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 30/6/2019
65.705
65.705
99.576
83.067

Έξοδα περιουσιάκων στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
βάσει του ΔΠΧΑ 16
Αποσβέσεις Ακινήτων
Πληρωμή τόκων Ακινήτων
Αναβαλλόμενος Φόρος Ακινήτων
Αποσβέσεις Αυτοκινήτων
Πληρώμη τόκων Αυτοκινήτων
Αναβαλλόμενος Φόρος Αυτοκινήτων

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 30/6/2019
99.224
99.224
8.949
8.949
-4.362
-4.362
73.266
70.826
10.201
8.949
3.800
3.305

8. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν
υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδες προσαρμογές
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, στους επόμενους 12 μήνες. Στις
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές και
εκτιμήσεις του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018.
9.Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς
H Μητρική Εταιρία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και πώληση λογισμικών καθώς και στην παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά προγράμματα.
Οι θυγατρικές εταιρείες ENTERSOFT BULGARIA EOOD, ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL

και

ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC δραστηριοποιούνται στη πώληση λογισμικών καθώς και στην παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά προγράμματα.
Οι δραστηριότητες αυτές θεωρούνται ως ένας επιχειρηματικός τομέας.
Η θυγατρική εταιρεία Retail Link δρα ως ανεξάρτητος φορέας μεταξύ των λιανεμπόρων και των προμηθευτών
τους υποστηρίζοντας τις συναλλαγές τους μέσω πλατφόρμας της στο Internet.Οι υπηρεσίες της Retail@Link
απευθύνονται τόσο στους προμηθευτές όσο και στους λιανεμπόρους.
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά επιχειρηματικό τομέα αναλύονται ως εξής:
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Είδος εσόδου
Έσοδα από πώληση λογισμικών καθώς
και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών
σε λογισμικά προγράμματα
Έσοδα παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου
Σύνολο

01/01 - 30/6/2019

01/01 – 30/6/2018

7.152.900
892.597
8.045.497

5.863.189
824.160
6.687.349

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς
Η έδρα της Μητρικής εταιρείας του Ομίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής τους είναι η Ελλάδα.
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα αναλύονται ως εξής:
Χώρα
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τρίτες Χώρες
Ευρωπαϊκή Ένωση ενδοεταιρικά
Eλλάδα ενδοεταιρικά
Τρίτες Χώρες Ενδοεταιρικά
Σύνολο

01/01 – 30/6/2019
7.077.861
795.346
316.520
-56.647
-44.020
-43.564
8.045.497

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις
(για τη περίοδο από 01/01/2019 έως 30/6/2019)

01/01 – 30/6/2018
6.097.992
556.339
140.366
-64.626
-21.866
-20.855
6.687.349
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10. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
10.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις ή οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων του
ενεργητικού έναντι δανεισμού. Οι μεταβολές του λογαριασμού των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου και
της Εταιρείας έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Μεταφορικά
Έπιπλα και
Κτιρίων
Εξοπλισμός
Μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017
54.359
0
563
274.762
329.684
Αξία κτήσης
365.039
2.377
64.748
1.377.086 1.809.251
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
-218.513
-2.377
-14.759
-998.302 -1.233.951
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018
Αξία κτήσης
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας

146.526
1.734.078
-325.720

0
2.377
-2.377

49.989
773.466
-109.401

Λογιστική αξία την 30/6/2019

1.408.358

0

664.066

378.784
575.301
1.457.275 3.967.197
-1.057.311 -1.494.809
399.964

Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Μεταφορικά
Έπιπλα και
Κτιρίων
Εξοπλισμός
Μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017
Προσθήκες
Μειώσεις
Περιουσιάκα στοιχεία με δικαιώμα χρήσης
Κατάστροφες παγίων
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018

54.359
99.684

0
0

-7.516
146.527

0
0
0

Προσθήκες
Περιουσιάκα στοιχεία με δικαιώμα χρήσης
Κατάστροφες παγίων
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 30/6/2019

1.750
1.367.288
0
-107.207
1.408.358

0
0
0
0

563
0
0
59.624
-263
-9.935
49.989

274.767
185.677
0

0
708.719
263
-94.905
664.066

69.619

0
-81.655
378.784

-48.441
399.964

2.472.388

Σύνολο
329.684
285.360
0
59.624
-263
-99.105
575.301
71.369
2.076.007
263
-250.553
2.472.388

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Μεταφορικά
Έπιπλα και
Κτιρίων
Εξοπλισμός
Μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017
54.359
0
563
226.165
281.087
Αξία κτήσης
363.841
2.377
64.748
1.124.677 1.555.642
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
-217.315
-2.377
-14.496
-802.738 -1.036.926
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018
146.526
0
50.252
321.939
518.717
Αξία κτήσης
1.732.880
2.377
703.458
1.189.072 3.627.788
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
-324.522
-2.377
-96.393
-840.655 -1.263.948
Λογιστική αξία την 30/6/2019

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017

1.408.358

348.417

2.363.839

Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Μεταφορικά
Έπιπλα και
Κτιρίων
Εξοπλισμός
Μέσα
Λοιπός εξοπλισμός
54.359
0
826
225.903

Σύνολο
133.988

Προσθήκες
Περιουσιάκα στοιχεία με δικαιώμα χρήσης
Πωλήσεις / καταστρόφες
Αποσβέσεις

99.684

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018

146.527

Προσθήκες
Περιουσιάκα στοιχεία με δικαιώμα χρήσης
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 30/6/2019

1.750
1.367.288
-107.207
1.408.358

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις
(για τη περίοδο από 01/01/2019 έως 30/6/2019)

0

607.064

161.700

261.384

59.624
-263
-9.935

218
-65.883

-45
-83.334

0

50.252

321.938

518.717

64.396

0

638.710
-81.898
607.064

66.146
2.005.998
-227.022
2.363.839

-7.516

-37.917
348.417
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10.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Οι μεταβολές του λογαριασμού των Άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017
Αξία κτήσης
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018
Αξία κτήσης
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 30/6/2019

Ανάπτυξη Λογισμικού
1.695.304
6.490.249
-5.035.785
1.454.464
6.679.601
-5.326.425
1.353.176

Λοιπά Λογισμικά
65.249
1.810.234
-578.996
1.231.238
1.810.831
-696.695
1.114.136

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 30/6/2019

Ανάπτυξη Λογισμικού
1.695.306
304.184
-545.024
1.454.464
189.352
-290.639
1.353.176

Λοιπά Λογισμικά
65.250
1.397.745
-231.757
1.231.238
704
-117.804
1.114.136

Ανάπτυξη Λογισμικού
1.638.536

Λοιπά Λογισμικά
44.016

5.972.190
-4.540.704
1.431.486

1.726.522
-510.852
1.215.671

Πελατειακές
σχέσεις
Σύνολο
64.299 1.824.856
442.400 8.742.883
-410.201 -6.024.977
32.199 2.717.904
442.400 8.932.832
-426.251 -6.449.371
16.149 2.483.466
Πελατειακές
σχέσεις
64.299
-32.100
32.199
0
-16.050
16.149

Σύνολο
1.824.856
1.701.929
-808.881
2.717.904
190.056
-424.493
2.483.466

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017
Αξία κτήσης
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018
Αξία κτήσης
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 30/6/2019

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017
Προσθήκες
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018

Πελατειακές
σχέσεις
0

Σύνολο
1.682.552

121.400 7.820.112
-121.400 -5.172.957
0 2.647.156

6.113.104

1.727.226

-4.804.908

-624.851

121.400

1.308.197

1.102.376

Ανάπτυξη Λογισμικού

Λοιπά Λογισμικά

1.638.537
304.184
-511.234
1.431.487

44.021
1.397.745
-226.090
1.215.674

0
0
0
0

7.961.731

-121.400 -5.551.160
0

2.410.571

Πελατειακές
σχέσεις

Σύνολο
1.682.551
1.701.929
-737.324
2.647.156

Προσθήκες

140.914

704

0

141.618

Αποσβέσεις

-264.203

-113.999

0

-378.202

1.308.197

1.102.376

0

2.410.571

Λογιστική αξία την 30/6/2019
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9.3 Υπεραξία Επιχειρήσεων
Η υπεραξία των θυγατρικών του Ομίλου κατά την 30/06/2019 αναλύεται ως εξής:
30/6/2019
Θυγατρική Εταιρεία
Nova Consulting A.E
Retail Link A.E.
Alpha Software Solutions Μονοπρόσωπη IKE
Σύνολο

138.095
138.096

31/12/2018
102.892
138.095
267.940
508.928

Retail Link Α.Ε.
Στη χρήση 2009 έγινε η εξαγορά της εταιρείας «RETAIL LINK A.E.» σε ποσοστό 95,38% όπου προέκυψε
προσωρινή υπεραξία ποσού € 376.411. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία επιμερισμού του κόστους
συνένωσης, με βάση την εκτίμηση της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων άυλων περιουσιακών στοιχείων, των
παγίων περιουσιακών στοιχείων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων (Purchase Price
Allocation-PPA) και με όσα ορίζονται στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 3 (Δ.Π.Χ.Α. 3), που
ολοκληρώθηκε στην χρήση 2010, το τελικό ποσό της υπεραξίας ανέρχεται στο ποσό των 234.368 €. Στη χρήση
2010 το ποσοστό της ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ μειώθηκε κατά 16,55% λόγω μη συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου της Retail Link AE. Στη διάρκεια της χρήσης 2012 η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ πραγματοποίησε μία επιπλέον
αγορά μετοχών της θυγατρικής της Retail Link ποσοστού 1,53% και κατάβαλε το ποσό των 10.128 €. Με βάση
τα Ιδία Κεφάλαια της θυγατρικής στις 31/12/2011 η υπεραξία για την συγκεκριμένη αγορά ανερχόταν στο ποσό
των 6.619 €. Στις 5-10-2015 η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ πραγματοποίησε μία επιπλέον αγορά μετοχών της θυγατρικής
της Retail Link ποσοστού 17,04% και κατάβαλε το ποσό των 136.207 €. Στις 7-6-2016 η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ
πραγματοποίησε μία επιπλέον αγορά μετοχών της θυγατρικής της Retail Link ποσοστού 0,24% και κατάβαλε το
ποσό των 1.905 €. Στις 30/6/2019 το συνολικό ποσοστό συμμέτοχης της ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ ανέρχεται στο
97,64% και η συνολική υπεραξία που εμφανίζει ο όμιλος στις 30/6/2018 ανέρχεται στο ποσό των 138.095 €
Έλεγχος για απομείωση των υπεραξίας θυγατρικών
Στην διαδικασία ελέγχου απομειώσης της υπεραξίας των θυγατρικών εταιριών του ομίλου επιβαρυνθήκαν τα
Έκτακτα Αποτελέσματα της Εταιρείας και του Όμιλου με το ποσό των 370.832 €
30/6/2019
Θυγατρική Εταιρεία
Nova Consulting A.E
Alpha Software Solutions Μονοπρόσωπη IKE

102.892
267.940
370.832

10.4 Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
ENTERSOFT BULGARIA EOOD
ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE
SRL
RETAIL- LINK AE
ENTER SOFT MIDDLE EAST FZ LLC
Υπόλοιπο λήξεως

30/6/2019 31/12/2018
100.000
100.000
100.000

200.000

606.622
193.705
1.000.327

606.622
193.705
1.100.327

Στις 10/6/2019 ολοκληρώθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ENTERSOFT
ROMANIA SOFTWARE με επιστροφή μετρητών προς τους μετόχους.
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10.5 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια
φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019
31/12/2018
Συμψ.
Συμψ.
Απαίτηση Υποχρέωση
Απαίτηση Υποχρέωση
υπόλοιπο
υπόλοιπο
Άυλα
Περιουσιακά
Στοιχεία
Απαιτήσεις
Aφορολόγητα αποθεματικά
Λοιπά
Παροχές σε Εργαζομένους
Σύνολο:

-27.492
362.911
165.745
408.152
-665
897.849
1.672
70.318
125.302
136.392
264.560 1.875.622

390.402
242.407
898.514
68.646
11.090
1.611.062

-46.792
331.118
179.796
404.472
-665
897.849
5.888
22.129
115.138
126.228
253.362 1.781.795

377.910
224.676
898.514
16.241
11.090
1.528.433

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019
Συμψ.
υπόλοιπο
Άυλα
Περιουσιακά
Στοιχεία
Απαιτήσεις
Aφορολόγητα αποθεματικά
Λοιπά
Παροχές σε Εργαζομένους
Σύνολο:

31/12/2018

Απαίτηση Υποχρέωση

-9.716
297.599
133.158
310.608
0
897.848
2.131
68.006
112.794
116.202
238.368 1.690.263

307.315
177.450
897.848
65.875
3.408
1.451.896

Συμψ.
υπόλοιπο

Απαίτηση Υποχρέωση

-27.967
276.165
148.663
310.608
0
897.848
5.852
22.093
104.630
108.038
231.179 1.614.751

304.132
161.945
897.848
16.241
3.408
1.383.573

Στη χρήση 2015 η Εταιρεία είχε διαφοροποιήσεις στις αναβαλλόμενες υποχρεώσεις και αυτό οφείλεται στον
αντιλογισμό αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων επί αφορολογήτων κρατήσεων προερχόμενων από
απαλλασσόμενες της φορολογίας δαπανών ερευνών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παραγ. 1 περ.ια του Ν.
2238/1994 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 α του Ν. 4172/2013, τα οποία μεταφέρθηκαν στο
υπόλοιπο εις νέον.
Έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες προσαρμογές επί των αναβαλλόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η Εταιρεία λόγω της αναμενόμενης αλλαγής των φορολογικών συντελεστών σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.
4579/2018, προέβη σε εφαρμογή τροποποιημένου φορολογικού συντελεστή για τον υπολογισμό της
αναβαλλόμενης φορολογίας στις διαφορές που η ημερομηνία αναστροφής τους είναι μακροπρόθεσμου
χαρακτήρα.
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10.6 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Πελάτες
Χρεωστικά προμηθευτών
Επιταγές Εισπρακτέες (χαρτοφυλακίου)
Επιταγές Εισπρακτέες μεταβιβασμένες σε Τράπεζες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019
31/12/2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 31/12/2018

5.114.993
6.114
2.704.666
28.465
4.800
-997.152
6.861.886

4.555.773
2.020
2.652.691
0
4.800
-911.664
6.303.620

5.243.705
14.029
1.873.812
120.725
4.800
-1.014.310
6.242.761

4.967.663
2.070
1.839.566
100.112
4.800
-969.092
5.945.119

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και υπολογίζει τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων του.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, ο Όμιλος διενεργεί έλεγχο απομείωσης των απαιτήσεων χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένη μέθοδο υπολογισμού, βασισμένη στις αρχές του ΔΠΧΑ 9, με βάσει τον οποία προσδιορίζονται οι
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές.
10.7 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων της Εταιρείας ποσό
490.523 € αφορούν τοποθετήσεις της εταιρείας σε τραπεζικά προϊόντα (ομολόγα) που έχουν αποκτηθεί με
σκοπό την καλύτερη απόδοση των διαθεσίμων της εταιρείας .
10.8 Ταμειακά διαθέσιμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019 31/12/2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 31/12/2018

Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

6.360
3.401.237

13.488
2.972.330

5.457
2.792.036

12.541
2.382.322

Σύνολο:

3.407.596

2.985.817

2.797.493

2.394.864

10.9 Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπα 1/1/2019
Υπόλοιπα 30/6/2019

Αριθμός μετοχών
4.456.000

Μετοχικό Κεφάλιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές
1.336.800
563
0

4.456.000

1.336.800

563

0

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι πλήρως καταβλημένο. Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε
από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας
και είναι προσαρμοσμένο σύμφωνα με τα ΔΛΠ. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην
Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Αποθεματικά
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Τα αποθεματικά του Ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Τακτικό αποθεματικό
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Σχηματισμός κατά την διάρκεια της
περιόδου
Υπόλοιπο στις 30/6/2019

Ιδία συμμετοχή στο
πρόγραμμα
ICT4GROWTH

Σχηματισμός
Αποθεματικού από
επιδότηση παγίου

Σύνολο

429.737

911.584

235.811

1.577.131

62.244

0

-39.302

22.942

491.981

911.584

196.509

1.600.073

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σχηματισμός
Ιδία συμμετοχή
Αποθεματικού
Τακτικό αποθεματικο στο πρόγραμμα
Σύνολο
από επιδότηση
ICT4GROWTH
παγίου
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018
418.945
911.584
235.811 1.566.338
Σχηματισμός κατά την διάρκεια της
περιόδου
Υπόλοιπο στις 30/6/2019

49.627

0

468.572

911.584

-39.302

10.325

-39.302 1.576.664

Κατά την τρέχουσα περίοδο οι μεταβολές που παρουσιάζονται στα αποθεματικά της εταιρείας και ομίλου
αφορούν την οριστικοποίηση της διανομής των κερδών της χρήσης 2018 (βάσει απόφασης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων).
10.10 Αποτελέσματα εις νέον
Τα αποτελέσματα εις νέον του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Υπόλοιπο αρχής χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων
Έξοδα - έσοδα απευθείας σε Καθαρή θέση
Διανόμη μερίσματος θυγατρικής σε δικαιώματα μειωψηφίας
Διανομή μερίσματος
Σχηματισμός Τακτικού αποθεματικού
Υπόλοιπο

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019 31/12/2018
6.792.683 6.126.697
1.374.339 1.499.064
-228.697
4.455
-806.535
-579.280
-62.244
-25.102
7.302.698 6.792.683

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 31/12/2018
7.203.032 6.554.331
1.112.468 1.466.180
-215.279
-802.080
-49.627
7.463.794

-579.280
-22.920
7.203.032

22

10.11 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις ισολογισμού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

30/6/2019

31/12/2018

441.820
441.820

404.177
404.177

37.643
37.643

47.693
47.693

0
0

0
0

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές (Λοιπά συνολικά έσοδα)
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
30/6/2019
Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Υποχρέωση στον ισολογισμό

31/12/2018

0
0
0
441.820
441.820
441.820

0
0
0
404.177
404.177
404.177

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Πληρωθείσες εισφορές
Κόστος προϋπηρεσίας
Ζημιές από περικοπές
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους

30/6/2019
37.643
0
0
0
0
37.643

31/12/2018
47.693
0
0
0
0
47.693

30/6/2019
22.586
7.529
7.529
37.643

31/12/2018
28.616
9.539
9.539
47.693

30/6/2019
404.177
0
0
0
37.643
0
441.820

31/12/2018
356.484
0
0
0
47.693
0
404.177

0

0

0
0
0
441.820

0
0
0
404.177

Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:
Ποσά σε Ευρώ
Yπόλοιπο έναρξης (1/1/19 και 1/1/18)
Συναλλαγματικές διαφορές
Πωλήσεις Θυγατρικών
Υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν από ενοποίηση επιχείρησης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Πληρωθείσες εισφορές
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε δημογραφικές
παραδοχές
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε οικονομικές παραδοχές
Λοιπά αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές
Υπόλοιπο τέλους

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
30/6/2019
31/12/2018
%
%
Προεξοφλητικό επιτόκιο
1,80%
1,80%
Πληθωρισμός
1,50%
1,50%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
0,80%
0,80%
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
Υποχρεώσεις ισολογισμού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

30/6/2019

31/12/2018

399.212
399.212

368.975
368.975

30.237
30.237

47.887
47.887

0
0

0
0

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές (Λοιπά συνολικά έσοδα)
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
30/6/2019
Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Υποχρέωση στον ισολογισμό

31/12/2018

0
0
0
399.212
399.212
399.212

0
0
0
368.975
368.975
368.975

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:
Ποσά σε Ευρώ
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Πληρωθείσες εισφορές
Κόστος προϋπηρεσίας
Ζημιές από περικοπές
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους

30/6/2019
30.237
0
0
0
30.237

31/12/2018
47.887
0
0
0
0
47.887

30/6/2019
18.142
6.047
6.047
30.237

31/12/2018
28.732
9.577
9.577
47.887

30/6/2019
368.975
0
0
0
30.237
0
399.212

31/12/2018
321.088
0
0
0
47.887
0
368.975

0

0

0
0
0
399.212

0
0
0
368.975

Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:
Ποσά σε Ευρώ
Yπόλοιπο έναρξης (1/1/19 και 1/1/18)
Συναλλαγματικές διαφορές
Πωλήσεις Θυγατρικών
Υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν από ενοποίηση επιχείρησης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Πληρωθείσες εισφορές
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε δημογραφικές
παραδοχές
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε οικονομικές παραδοχές
Λοιπά αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές
Υπόλοιπο τέλους

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
30/6/2019
31/12/2018
%
%
Προεξοφλητικό επιτόκιο
1,80%
1,80%
Πληθωρισμός
1,50%
1,50%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
0,80%
0,80%
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10.12 Λοιπές Μακροπρόθεσμές Υποχρεώσεις
Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμές Υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019 31/12/2018
Υποχρέωση από συμβάσεις
ακινήτων με δικαίωμα χρήσης
Υποχρέωση από συμβάσεις
αυτοκινήτων με δικαίωμα χρήσης
Σύνολο:

1.301.583

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 31/12/2018

1.301.583

621.249

39.411

1.922.832

39.411

567.549
1.869.132

39.411
39.411

10.13 Λοιπές Προβλέψεις
Οι Λοιπές προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 31/12/2018
20.601
20.601
20.601
20.601

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019 31/12/2018
20.601
20.601
20.601
20.601

10.14 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Φόρου Εισοδήματος
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Φόρου Εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας είναι 1.029.284 €
και 883.009 € αντίστοιχα.
10.15 Λοιπές Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι λοιπές τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας είναι 479.995 € και 400.329 €
αντίστοιχα.
10.16 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/6/2019
Φόρος Εισοδήματος περιόδου
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2018

564.534
-23.103
541.430

1/1-30/6/2019

369.859
-13.667
356.189

477.609
-7.187
470.420

1/1-30/6/2018
309.732
-7.650
302.081

10.17 Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν ως έξης :
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/6/2019
1/1-30/6/2018
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις
(για τη περίοδο από 01/01/2019 έως 30/6/2019)

1.405.868
4.456.000
0,3155

1.099.227
4.456.000
0,2467

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2019 1/1-30/6/2018
1.112.468
4.456.000
0,2497

971.188
4.456.000
0,2180
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10.18 Κόστος μισθοδοσίας
Το κόστος μισθοδοσίας του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε €

30/6/2019

Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα

30/6/2018

30/6/2019

30/6/2018

3.349.039

2.726.108

2.337.384

2.052.580

668.456

605.531

599.242

527.881

31.501

3.967

31.501

3.967

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Αποζημιώσεις απόλυσης
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

63.234

49.726

57.329

46.095

4.112.229

3.385.332

3.025.456

2.630.523

10.19 Αριθμός Προσωπικού
Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019 31/12/2018
Μισθωτοί

251

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 31/12/2018

244

189

178

10.20 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέλη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 με τις
θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις
(για τη περίοδο από 01/01/2019 έως 30/6/2019)
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Συναλλαγές με εταιρείες Ομίλου κατά το ΔΛΠ 24
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 30/6/2019
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ

30/6/2019 ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTER SOFT
ENTERSOFT
MIDDLE EAST FZ
ROMANIA
RETAIL LINK AE LLC

ENTERSOFT
BULGARIA

ΕNTERSOFT Α.Ε.
ENTERSOFT BULGARIA

6.991

49.655

70.695

43.564

ENTERSOFT ROMANIA
RETAIL LINK AE
ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 -30/6/2018

ΠΩΛΗΤΗΣ

30/6/2018 ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTER SOFT
ENTERSOFT
MIDDLE EAST FZ
ROMANIA
RETAIL LINK AE LLC

ENTERSOFT
BULGARIA

ΕNTERSOFT Α.Ε.
ENTERSOFT BULGARIA
ENTERSOFT ROMANIA
RETAIL LINK AE
ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC

21.114

72.068

44.526

20.673

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1/1- 30/6/2019
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ

30/6/2019 ΕNTERSOFT Α.Ε.
ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTER SOFT
ENTERSOFT
ENTERSOFT
MIDDLE EAST FZ
BULGARIA
ROMANIA
RETAIL LINK AE LLC
156.310
153.093
6.849
432.792

ENTERSOFT BULGARIA
ENTERSOFT ROMANIA
RETAIL LINK AE
ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1/1- 31/12/2018
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

31/12/2018 ΕNTERSOFT Α.Ε.
ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTER SOFT
ENTERSOFT
ENTERSOFT
MIDDLE EAST FZ
BULGARIA
ROMANIA
RETAIL LINK AE LLC
113.319
262.551
14.619
389.228

ENTERSOFT BULGARIA
ENTERSOFT ROMANIA
RETAIL LINK AE
ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC

10.21 Παροχές προς τη Διοίκηση
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/6/2019
1/1-30/6/2018
Παροχές σε διοικητικά
στελέχη και μέλη της διοίκησης
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής
ασφάλισης σε μέλη της διοίκησης
- Αμοιβές συνεδριάσεων
διοικητικού συμβουλίου
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής
ασφάλισης σε διοικητικά στελέχη
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής
ασφάλισης
σε συγγενείς α΄βαθμού με μέλη της
διοίκησης
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2019
1/1-30/6/2018

233.650

231.136

233.650

231.136

63.682

63.360

63.682

63.360

227.867

244.438

158.938

169.259

79.872

83.712

79.872

83.712

605.071

622.646

536.142

547.467

Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις
(για τη περίοδο από 01/01/2019 έως 30/6/2019)
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ΑΥΤΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΦΕΘΕΙ ΚΕΝΗ

