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Νικολόπουλος Παντελής, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος,

—

Κοτζαμανίδης Αντώνιος, Δ/νων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

—

Αβρατόγλου Χαράλαμπος, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ, δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε:
1. Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με
τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του Ενεργητικού και του
Παθητικού, την Καθαρή Θέση και τα Αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2022-30/6/2022 της Εταιρείας
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.
2. Η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες
που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, ήτοι τα σημαντικά
γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το Α’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης και την επίδρασή τους στις
εξαμηνιαίες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας και
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, τους
κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες για το Β’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, καθώς και τις
σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ αφενός της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και αφετέρου των συνδεμένων με αυτές προσώπων.

Παντελής N. Νικολόπουλος

Αντώνιος Ν. Κοτζαμανίδης

Χαράλαμπος Φ. Αβρατόγλου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Διευθύνων Σύμβουλος

Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
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1. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ
1.1.2022 ΕΩΣ 30.06.202
Εισαγωγή
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») αφορά
στη χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2022 και έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις
του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφέρεται στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
(Ενοποιημένες και Εταιρικές) της 30 Ιουνίου 2022 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία
αυτή.
Ο Όμιλος ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ («Όμιλος»), πέραν της Εταιρείας, περιλαμβάνει τις θυγατρικές εταιρείες, στις
οποίες η Εταιρεία άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο (εφεξής αποκαλούμενες από κοινού με την Εταιρεία ως
«ο Όμιλος»). Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 30
Ιουνίου 2022, τις προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2022, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το
δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, τις σημαντικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα
συνδεμένα τους μέρη και τέλος τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά το τέλος του πρώτου
εξαμήνου του 2022.
Στην παρούσα Έκθεση γίνεται επίσης αναφορά σε Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης. Για
επεξηγήσεις και υπολογισμό των δεικτών βλ. «Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης Ομίλου» και
«Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης Εταιρείας».
Οι Εξαμηνιαίες Συνοπτικές Xρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές), η έκθεση
επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας αναρτώνται στη διεύθυνση:
https://www.entersoft.gr/investors/
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξάμηνου 2022, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, επιχειρώντας μια ανασκόπηση επί των εργασιών της Εταιρείας και της
διαμόρφωσης των στοιχείων της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), σας γνωρίζει τα
παρακάτω:
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Ανασκόπηση σημαντικών γεγονότων που συνέβησαν κατά το πρώτο εξάμηνο 2022

Γενικές συνελεύσεις
Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/4/2022 στην οποία
1. Εγκρίθηκαν στο σύνολο τους οι υποβληθείσες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και
ενοποιημένες, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.
4548/2018.
2. Eγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στους μετόχους κατά ΕΥΡΩ 0,09 ανά μετοχή (μικτό ποσό) ήτοι
ποσό ΕΥΡΩ 2.700.000 και το υπόλοιπο ποσό ΕΥΡΩ 1.436.213 σε μεταφορά σε ειδικό
λογαριασμό εις νέον.
3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 κατά
το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από
κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο
117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.
4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις έτους 2021 και προεγκρίθηκε καταβολή αμοιβών και
αποζημιώσεων έτους 2022 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα του άρθρου 99
του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο
συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας.
5. Για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής
χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, εξελέγη η
ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές AE η οποία εδρεύει

στην Αθήνα

στην οδό

Στρατηγού Τόμπρα 3 (ΑΜ ΣΟΕΛ 114). και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον
καθορισμό της αμοιβής του ελέγχου της χρήσης 2022 σύμφωνα και με τα οριζόμενα από το
Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
6. Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021
σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
7. Υποβλήθηκε στην Γενική Συνέλευση και παρουσιάσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της
Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021 σύμφωνα με το άρθρο 44
του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
8. Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και παρουσιάσθηκε η

Έκθεση των ανεξάρτητων μη

εκτελεστικών μελών του Διοικητικό Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.
4706/2020.
9. Επίσης εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.
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Σημαντικά γεγονότα που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2022
Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν πυκνό σε επιχειρηματικά και μετοχικά γεγονότα. Η αύξηση
της ζήτησης δημιούργησε ανάγκες για ενισχυμένη εμπορική παρουσία ενώ οι πρόσφατες εξαγορές
δημιούργησαν την ανάγκη για την άμεση ενσωμάτωση των νέων θυγατρικών στις δομές και διαδικασίες
του Ομίλου. Η Διοίκηση παρουσίασε τα αποτελέσματα και τα πλάνα του Ομίλου σε αρκετές παρουσιάσεις
one-to-one αλλά και σε διοργανώσεις όπως αναφέρεται παρακάτω.

Τα σημαντικότερα γεγονότα για τον Όμιλο σε χρονολογική σειρά ήταν τα παρακάτω:

4 Ιανουαρίου 2022 : Συνεχίζοντας το επενδυτικό σχέδιο της, η Μητρική Εταιρεία, σε υλοποίηση της
σχετικής έγκρισης του Δ.Σ. της εταιρείας της 3/1/2022, υπεγράφη η εξαγορά του 100% των μετοχών της
εταιρείας «LOG ON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο LOG
ON AE που εδρεύει στη Λάρισα. Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 1,3 εκ. ευρώ
και θα καταβληθεί ως εξής: 800.000 ευρώ καταβλήθηκαν με την υπογραφή της συμφωνίας, 250.000 σε
6 μήνες και 250.000 σε 12 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας. Η εν λόγω εξαγορά
χρηματοδοτήθηκε από τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας. Από την εργασία επιμερισμού του
τιμήματος εξαγοράς στα επιμέρους αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και στις
υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν, προέκυψε υπεραξία €978.880.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 4/1/2022 ήταν 25 άτομα. Η Logon είναι εταιρεία
υλοποίησης έργων λογισμικού για επιχειρήσεις και ειδικότερα για προϊόντα κατηγορίας ERP, CRM,
WMS και ηλεκτρονικής τιμολόγησης για περισσότερα από είκοσι έτη. Στο πελατολόγιό της
περιλαμβάνονται εκατοντάδες δυναμικές μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις με τοπική αλλά και εθνική
εμβέλεια. Με την εξαγορά αυτή, η Entersoft αποκτά άλλο ένα κέντρο υλοποίησης των προϊόντων της
καθώς και τη δυνατότητα να αναπτυχθεί δυναμικά στις αγορές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της
Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα ενισχύει το πελατολόγιο και το στελεχιακό της δυναμικό για τη
διαφαινόμενη ανοδική ζήτηση τόσο για τα υπάρχοντα όσο και για τα νέα προϊόντα eCommerce και
HRM/Payroll που η Εταιρεία έχει ανακοινώσει για το 2022.
21 Φεβρουαρίου 2022: ολοκληρώθηκε η μετατροπή της 100% θυγατρικής της εταιρείας «WEDIA
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία δυνάμει της υπ’ αριθμόν
17.918/2021 Συμβολαιογραφικής Πράξης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλη Πραστάκου, σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 18.018/2022 διορθωτική πράξη του ιδίου ως άνω Συμβολαιογράφου,
καθώς και της από 21/2/2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2579737 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. η οποία
ενέκρινε τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας και το Καταστατικό της. Η Εταιρεία αποτελεί την μοναδική
μέτοχο της εκ μετατροπής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «WEDIA
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.», με μετοχικό κεφάλαιο ΕΥΡΩ 25.000, το οποίο καλύφθηκε με εισφορά της
καθαρής θέσης της εταιρείας και με καταβολή μετρητών ποσού ΕΥΡΩ 1.841.
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26 Μαΐου 2022 : Η Entersoft εξαγόρασε το 75% της BIT Software, ενός από τους πιο δυναμικούς παρόχους
επιχειρηματικού λογισμικού στη Ρουμανία. Μετά από αυτή την εξαγορά, ο Όμιλος Entersoft ουσιαστικά
διπλασιάζει την αγορά στην οποία απευθύνεται. Μαζί με τη δική της θυγατρική στη χώρα, ο Όμιλος
Entersoft θα είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές επιχειρηματικού λογισμικού στη
Ρουμανία με το πληρέστερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Ο όμιλος καλύπτει λύσεις για ολόκληρο το εταιρικό
οικοσύστημα με cloud ERP, CRM, Retail, WMS, eInvoicing, Mobile Field Sales and Service, καθώς και BI
και κάθετες λύσεις για όλες σχεδόν τις κάθετες αγορές. Θα έχει πλέον περισσότερες από 350 εγκαταστάσεις
σε απαιτητικές ρουμανικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μεσαίες και
μεγάλες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η JTI Romania, η Imperial Tobacco, η Betty ICE της
Unilever, η RCS&RDS - ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών, η Auchan Retail Group
- μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής στην Ευρώπη, το Oil Terminal Constanta, καθώς και 10 από
τα μεγαλύτερα οινοποιεία στη Ρουμανία. Τα έσοδα της BIT Software για το 2021 ήταν περίπου 3,2
εκατομμύρια ευρώ με 0,3 εκατομμύρια ευρώ EBITDA. Η εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό. Κατά τη στιγμή
της συμφωνίας, η BIT Software απασχολούσε 71 υπαλλήλους με έδρα το Brasov και με υποκατάστημα
στο Βουκουρέστι. Βάσει της συμφωνίας, η Entersoft απέκτησε αρχικά το 75% της εταιρείας έναντι 3
εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την εξαγορά, η Entersoft θα συγχωνεύσει την υφιστάμενη θυγατρική της στη
Ρουμανία με τη νεοαποκτηθείσα BIT Software, προκειμένου να εδραιώσει την παρουσία της στην αγορά.
Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί στη Ρουμανία με την επωνυμία BITSoftware. Τέλος, μετά από μια περίοδο
περίπου 3 ετών, η Entersoft θα εξαγοράσει τον μέτοχο μειοψηφίας της ενοποιημένης οντότητας και θα γίνει
ο μοναδικός ιδιοκτήτης της. Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε από τα διαθέσιμα μετρητά της εταιρείας. Η
συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει τα ήδη ανακοινωμένα σχέδια της Entersoft για ενίσχυση της θέσης της και
δυναμική επέκταση στη ρουμανική αγορά. Παράλληλα, καθίσταται βασικός προμηθευτής λογισμικού για τα
αναμενόμενα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στη Ρουμανία, τα οποία
περιλαμβάνουν σημαντική χρηματοδότηση για την ψηφιοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων.
1 Ιουνίου 2022: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των 100% θυγατρικών της εταιρειών (μη
εισηγμένων) με την επωνυμία «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω
Διαδικτύου» (εφεξής «Retail Link»), «OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Optimum») και «LOG ON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (εφεξής «Log On») από την Εταιρεία, με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019 της υπ’ αριθμόν 2637228ΑΠ/01-06-2022 Απόφασης
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή (με
Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2872372/01-06-2022 και αρ. Πρωτοκόλλου ανακοίνωσης: 2637228/01-062022), με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των ως άνω 100% θυγατρικών εταιρειών
Retail- Link, Optimum και Log On από την Εταιρεία μας σύμφωνα με την από 23-05-2022 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας, τις από 23-05-2022 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των
απορροφούμενων Α.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 7-21 και 30-35 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις του Ν.
4172/2013 ως ισχύει και της με αριθμ. 12203/23-05-2022 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών
Αλεξάνδρας Αντων. Αθανασίου

Ταυτόχρονα όλο αυτό το διάστημα ο Όμιλος αντιμετώπισε με επιτυχία τις επιπτώσεις της πανδημίας
COVID-19 και κατάφερε να διατηρήσει την αναπτυξιακή του δυναμική υπογράφοντας μεγάλο αριθμό νέων
συμβάσεων για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Το ήμισυ της ανάπτυξης των εσόδων ήλθε από
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οργανική ανάπτυξη των νέων πελατών και όχι από τη συμβολή των εξαγορών. Αυτό δίνει ένα δυνατό
σημάδι ανάπτυξης για το μέλλον.

Νέα προϊόντα, λύσεις κι υπηρεσίες
Η χρονιά ξεκίνησε πολύ δυνατά για τον Όμιλο. Οι επιχειρήσεις, συνειδητοποιημένες πια για την ανάγκη
επενδύσεων στην ψηφιοποίησή τους, έδωσαν ένα ισχυρό σήμα ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
του Ομίλου. Ταυτόχρονα διαφαίνεται και η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και επέκτασης κάποιων βασικών
προϊόντων του Ομίλου καθώς και η επένδυση σε νέα προϊόντα. Όσον αφορά το πρώτο ο Όμιλος προχωρά
δυναμικά σε επεκτάσεις:
1.

Επένδυση σε νέο προϊόν για τη διαχείριση προσωπικού, ωρομέτρηση και υπολογισμό και
έκδοση μισθοδοσίας και από την Entersoft (Entersoft HRM και Entersoft Payroll). Το προϊόν θα
απευθύνεται με διαφορετικές εκδοχές του σε μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις
ανεξάρτητα του αν διαθέτουν ERP προϊόν της Entersoft.

2.

Σε συνέχεια των επεκτάσεων του προϊόντος WMS και του Web Cloud ERP

3.

Επένδυση σε νέο προϊόν από τη Wedia για τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση B2B
συναλλαγών στο Internet. Το Wedia B2B eCommerce θα επαναχρησιμοποιήσει επενδύσεις και
εμπειρία που έχουν ήδη γίνει στα συστήματα ERP και CRM από την Entersoft. Το νέο προϊόν
θα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις κλάδων όπως η Βιομηχανία, η Μεταποίηση, το Χονδρικό
εμπόριο αλλά και εταιρείες λιανικής με B2B δραστηριότητα.

4.

Επένδυση σε νέο προϊόν Wedia B2C που στόχο θα έχει την αυτοματοποίηση υλοποίησης
απαιτητικών eShops με έτοιμα σενάρια και λειτουργικότητες. Η τεχνολογία του θα βασισθεί σε
αυτή του Wedia B2B eCommerce και θα επαναχρησιμοποιήσει επενδύσεις που θα έχουν γίνει
σε αυτό.

Όλες οι παραπάνω επενδύσεις θα προσδώσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον Όμιλο και
δυνατότητες για αναπτυξιακή πορεία τα επόμενα χρόνια.

Σημαντικές εμπορικές συμφωνίες
Σε ένα εξάμηνο με πολλούς αστάθμητους παράγοντες, οι πελάτες που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη
τους ήταν πολλοί και ευρέως αναγνωρίσιμοι: Στο χώρο των ERP, CRM και Mobile συστημάτων, η GRID
TELECOM (θυγατρική του ΑΔΜΗΕ), η ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων
στην Ελλάδα, η DIRTY LAUNDRY (του ομίλου Σαράντη), η ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ θυγατρική της ΑΡΓΟΣ Α.Ε., του
μεγαλύτερου πρακτορείου ελληνικού τύπου, η BODYTALK, η GOLDAIR TOURISM, ένα από τα
μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία, τα LINDIAN VILLAGE, το ON RESIDENCE και τα THERA ISLAND
SUITES από το χώρο των ξενοδοχείων, οι φαρμακευτικές PHARMAZAC και GALENICA, η ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ
ΜΠΟΥΤΑΡΗ, η NUMIL (του brand “Danone”), η βιομηχανία κρεάτων ΦΑΕΘΩΝ και πολλοί άλλοι. Στο
χώρο των WMS και των αυτοματισμών για μεγάλες αποθήκες, τις λύσεις μας επέλεξαν η φαρμακευτική
MEDICAIR BIOSCIENCE, ο συνεταιρισμός εργαστηριακών ιατρών MEDISYN, η FG EUROPE, μία από
τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του κλιματισμού, η RAINBOW WATERS, με ψύκτες & φίλτρα νερού,
η 3η μεγαλύτερη στο χώρο της στην Ευρώπη η HUMOFERT, εξειδικευμένη στην παραγωγή λιπασμάτων,
η ECOCASA, η EUROPACK και άλλοι, ενώ την πιστοποιημένη μας λύση e-Invoicing επέλεξαν η MARKS
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& SPENCER (με τεράστιο όγκο “άυλων” πλέον αποδείξεων Λιανικής), η ΚΑΥΚΑΣ στο πανελλαδικό δίκτυο
των 72 καταστημάτων της, η CALIN (Calzedonia, Tezenis, Intimissimi), η TELEUNICOM, o όμιλος FAIS,
η AXEL, η VERNILAC, η RAVENNA, η ΥΙΟΙ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, η PERFECT PET κ.λπ.
Εντυπωσιακή δραστηριότητα και στη θυγατρική μας στη Ρουμανία για 5 νέα μεγάλα έργα, με την LEOCH
INTERNATIONAL για την υλοποίηση του Entersoft Business Suite σε 5 χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία,
Ισπανία, Σιγκαπούρη), το ALEXANDRION GROUP, όμιλο παγκόσμιας φήμης στην παραγωγή
οινοπνευματωδών ποτών και κρασιών με διανομή σε πάνω από 50 χώρες, την GOOD PEOPLE/FRUFRU
του Ομίλου UNILEVER, πρωτοπόρο στο χώρο των προϊόντων υγιεινής διατροφής, την SERSTILL, τον
εθνικό διανομέα προϊόντων υγιεινής, εγκαταστάσεων, αξεσουάρ και τη CM DELTA APARELL Romania
με 15 καταστήματα λιανικής στο χώρο της ένδυσης και υπόδησης.
Παράλληλα, η BIT Software, μέλος πλέον του Ομίλου, υπέγραψε 4 πολύ σημαντικές συμβάσεις με την
HILS-JACOB GARDENS, έναν από τους σημαντικότερους ομίλους κατασκευών και διαχείρισης ακινήτων
με παρουσία 17 ετών στη Ρουμανία, τη REMSERVICE, από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο των
κατασκευών ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών, την GREENCELLS, πρωτοπόρο στο χώρο των
φωτοβολταϊκών στη Ρουμανία και τη MULTINODE στο χώρο των κατασκευών κατοικιών, γραφείων αλλά
και διαχείρισης αυτόματων πωλητών.

Σημαντικά γεγονότα από τη 30/6/2022 μέχρι σήμερα
Συνεχίζοντας το επενδυτικό σχέδιο της, η Μητρική Εταιρεία η μητρική εταιρεία αποφάσισε συμφώνα
με το πρακτικό ΔΣ στις 1-7-2022 την αύξηση του Μετοχικού κεφαλιού της 100% θυγατρικής εταιρείας
στη Ρουμανία ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL κατά 350.000 €.
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Νόσος COVID-19
Η εμφάνιση της ασθένειας του κορονοϊού (COVID-19) στις αρχές 2020 οδήγησε σε πρωτοφανή μέτρα (πχ
lockdown) τις κυβερνήσεις σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Η διοίκηση έλαβε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα
για την προστασία των στελεχών που αποτελούν βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής της εξέλιξης και ο
Όμιλος ξεπέρασε γρήγορα τις αρχικές αρνητικές προβλέψεις και πέτυχε αύξηση των μεγεθών του τόσο στο
μέτωπο των εσόδων όσο και των κερδών. Επιπρόσθετα, η διοίκηση της Εταιρείας τα τελευταία χρόνια
δίνει μεγάλη σημασία στη ρευστότητα του Ομίλου που είναι ισχυρή και αυτό της δίνει τη δυνατότητα να
σχεδιάσει με νηφαλιότητα τις μελλοντικές της ενέργειες.

Πάντοτε βέβαια παραμένει ως ενδεχόμενο η πανδημία COVID‐19 να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές
συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και να επηρεάσει αρνητικά τις
δραστηριότητες του Ομίλου ή να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Καθεμία από
αυτές τις εξελίξεις θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου
του 2022. Όμως η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τη διαχείριση της πανδημίας κατά τις χρήσεις 2020, 2021
καθώς και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, μας καθιστά αισιόδοξους για την επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί για το 2022 και ειδικότερα για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και ότι η πανδημία το δεύτερο
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εξάμηνο του 2022 δε θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου,
όπως άλλωστε συνέβη το 2020 και το 2021, καθώς και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Σημειώνουμε, άλλωστε ότι η γενικότερη κουλτούρα ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας που
συνεχίζει να εξαπλώνεται ραγδαία σε συνδυασμό με τις πρόσφατες επενδύσεις του Ομίλου, αλλά και την
διαφαινόμενη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους ΕΥΡΩ 32 δισ., όπου
αθροιστικά με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς πόρους που θα εισρεύσουν έως το 2027, αναμένεται να
αγγίξουν συνολικά τα ΕΥΡΩ 72 δις, αναδεικνύονται ως καταλυτικοί παράγοντες για την επιτάχυνση της
ανάκαμψης της οικονομίας. Ο Όμιλος, έχοντας επενδύσει πρόσφατα σε λογισμικά και υπηρεσίες cloud
ERP/CRM, ηλεκτρονικής τιμολόγησης, eCommerce και Logistics βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να
αξιοποιήσει την ευκαιρία.

Ενεργειακή κρίση
Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε το 2021 χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη έλλειψη
ενέργειας σε όλον τον κόσμο, αλλά και της αλματώδους αύξησης των τιμών της, επηρεάζοντας χώρες
όπως το Ηνωμένο Βασίλειο την Κίνα και, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα γνωρίζει
σημαντική αύξηση στις τιμές σε όλες της μορφές της ενέργειας. Η Εταιρεία και ο Όμιλος όντας εταιρεία
εντάσεως εργασίες δεν επηρεάζεται έντονα από την ενεργειακή κρίση καθώς το κόστος ενέργειας είναι
μικρό. Παρά ταύτα, η Διοίκηση παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να πάρει
όλα τα απαραίτητα μέτρα που πιθανόν να χρειαστούν.
Πάντοτε βέβαια παραμένει ως ενδεχόμενο η ενεργειακή κρίση να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες
στην παγκόσμια οικονομία για το 2022 και να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες του Όμιλου ή να
μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις θα μπορούσε να
έχει επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του 2022. Όμως η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τη
διαχείριση της κρίσης κατά τη χρήση του 2021, μας καθιστά αισιόδοξους για την επίτευξη των στόχων
που έχουν τεθεί για το 2022.

Συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
O Όμιλος δε δραστηριοποιείται στις πληττόμενες αγορές ή ούτε έχει μεγάλη έκθεση σε εμπορεύματα που
έχουν επηρεαστεί από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία (όπως είναι η ενέργεια ή η γεωργία) και
συνεπώς δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση, επειδή
πρόκειται για ένα γεγονός εν εξελίξει, η Διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και είναι προετοιμασμένη να
λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις συνθήκες.
Οικονομική Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων
Ο πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών κατά την διαχειριστική περίοδο 1/1/2022 –30/6/2022 ανήλθε για
τον Όμιλο στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ 14.559.614 έναντι ποσού ΕΥΡΩ 12.575.003 της προηγούμενης
χρήσης, αύξηση κατά 16%.
Για την Εταιρεία ο πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών ανήλθε στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ 9.166.101
έναντι ποσού ΕΥΡΩ 8.167.712 της προηγούμενης περιόδου, αύξηση κατά 12%. Η αύξηση αυτή κρίνεται
σημαντική δεδομένης της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της αγοράς και αποβλέπουμε στην ακόμα
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δυναμικότερη προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας στην αγορά μέσω των προαναφερόμενων
επενδυτικών προγραμμάτων.
Για τον Όμιλο κερδοφόρο αποτέλεσμα προ φόρων ποσού ΕΥΡΩ 3.268.072, έναντι ποσού ΕΥΡΩ
4.159.216 το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα . Για την Εταιρεία προέκυψε κερδοφόρο αποτέλεσμα προ
φόρων ποσού ΕΥΡΩ 1.140.908, έναντι ποσού ΕΥΡΩ 2.987.771 το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα.
Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο στα ΕΥΡΩ 3.038.357 έναντι ποσού ΕΥΡΩ 3.328.543
το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα. Για την Εταιρεία διαμορφώθηκε στα ΕΥΡΩ 1.251.956 έναντι ποσού
ΕΥΡΩ 2.485.237 το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα .

Ο Όμιλος, όντας εντάσεως εργασίας και μάλιστα με ανθρώπους στους οποίους επενδύει μακροχρόνια,
αύξησε τις θέσεις εργασίας για να υλοποιήσει τα επενδυτικά αναπτυξιακά σχέδιά του. Την ίδια χρονική
περίοδο τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 20.886.239 από ΕΥΡΩ 20.681.457 το αντίστοιχο
προηγούμενο διάστημα , ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 20.039.116 από ΕΥΡΩ 18.635.145 το
αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα.

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)
Ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσιάζουν ορισμένους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης
«Alternative Performance Measures», (βάσει των ESMA Guidelines on Alternatives Measures της
05.10.2015) εκτός Δ.Π.Χ.Α. που απορρέουν από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και ιδιαίτερα το
δείκτη «Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) / Χρεωστικοί Τόκοι». Ο
δείκτης που ορίζεται και υπολογίζεται αναλυτικά κατωτέρω, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του
βαθμού κάλυψης των χρηματοοικονομικών εξόδων από τη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου και της
Εταιρείας.. Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν
άλλα μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α..
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Πίνακες Αριθμοδεικτών
Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης (Όμιλος)

30/6/2022

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

26.197.280

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

43.493.249

Ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία

10.293.751

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

43.493.249

Ίδια Κεφάλαια

20.886.239

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & υποχρεώσεων

43.493.249

Σύνολο Μακροπρόθεσμων & Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

22.607.010

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & υποχρεώσεων

43.493.249

Ίδια Κεφάλαια

20.886.239

Ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία

10.293.751

31/12/2021

60%

19.004.422

61%

31.372.787

24%

9.660.237

31%

31.372.787

48%

20.681.457

66%

31.372.787

52%

10.691.330

34%

31.372.787

203%

20.681.457

214%

9.660.237

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των
ακινητοποιήσεων του Ομίλου από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

26.197.280

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

11.619.040

225%

19.004.442

270%

7.026.750

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα κάλυψης των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με στοιχεία των κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαιο κινήσεως

14.578.240

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

26.197.280

56%

11.977.672

63%

19.004.422

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων το οποίο χρηματοδοτείται
από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και
Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).
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Αριθμοδείκτες Απόδοσης & Αποδοτικότητας (Όμιλος)

1/1-30/6/2022

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους
Πωλήσεις

3.038.357

1/1-30/6/2021

21%

14.559.614

3.328.543

26%

12.575.003

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση, χωρίς το συνυπολογισμό
των λοιπών εσόδων

Αποτέλεσμα προ φόρων
Πωλήσεις & Λοιπά έσοδα

3.268.072

22%

14.859.348

4.159.216

33%

12.685.902

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση, σε σύγκριση με
τα συνολικά έσοδα

Αποτέλεσμα προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια

3.268.072

16%

20.886.239

4.159.216

23%

18.307.220

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων

Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις

8.428.364

58%

7.895.541

14.559.614

12.575.003

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

4.559.799

5.273.560

EBITDA

4.559.799

63%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού
κέρδους επί των πωλήσεων

Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης Ομίλου

Χρεωστικοί Τόκοι

1.844%

247.238
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4.074%

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης (Εταιρεία)
30/6/2022

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

24.050.468

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

40.282.092

Ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

9.102.907

31/12/2021

60%

13.520.093

51%

26.432.847

23%

40.282.092

5.593.476

21%

26.432.847

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει
διατεθεί σε κυκλοφορούντα και μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία.

Ίδια Κεφάλαια

20.039.116

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & υποχρεώσεων

40.282.092

50%

18.635.145

71%

26.432.846

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια

Σύνολο Μακροπρόθεσμων & Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

20.242.975

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & υποχρεώσεων

40.282.092

50%

7.797.703

30%

26.432.847

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της
Εταιρείας .

Ίδια Κεφάλαια
Ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία

20.039.116

220%

9.102.907

18.635.145

333%

5.593.476

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των
ακινητοποιήσεων της Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

24.050.468

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

10.950.548

220%

13.520.093

278%

4.868.945

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα κάλυψης των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με στοιχεία των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαιο κινήσεως

13.099.921

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

24.050.468

54%

8.651.148

64%

13.520.093

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων το οποίο
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων
(Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).
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Αριθμοδείκτες Απόδοσης & Αποδοτικότητας (Εταιρεία)

1/130/6/2022

1/1-30/6/2022

Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους

1.251.956

Πωλήσεις

9.166.101

14%

2.485.237

30%

8.167.712

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση, χωρίς το συνυπολογισμό των
λοιπών εσόδων

Αποτέλεσμα προ φόρων

1.140.908

Πωλήσεις & Λοιπά έσοδα

9.339.002

12%

2.987.771

36%

8.206.307

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση, σε σύγκριση με τα
συνολικά έσοδα

Αποτέλεσμα προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια

1.140.908

6%

20.039.116

2.987.771

18%

16.997.189

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων

Μικτά αποτελέσματα

5.336.529

Πωλήσεις

9.166.101

8.167.712

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

1.908.207

3.237.076

EBITDA

1.908.207

58%

5.300.713

65%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους
επί των πωλήσεων

Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης Ομίλου

Χρεωστικοί Τόκοι

852%

224.090
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3.001%

Προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2022
Οι εξαγορές της Εταιρείας κατά το 2021/2022, οι επενδύσεις μας στα νέα προϊόντα καθώς και οι εξελίξεις στα
θέματα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη στόχευσή μας για το υπόλοιπο της
χρονιάς που επιγραμματικά θα κινηθεί ως εξής:
 Ενίσχυση των ρυθμών οργανικής ανάπτυξης σε σχέση με τους αντίστοιχους προηγούμενων χρόνων σε
ότι αφορά core προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου όπως τα συστήματα ERP, CRM και Enterprise
Mobility. Η απόκτηση περισσότερων νέων πελατών με απευθείας πωλήσεις αλλά και μέσω του δικτύου
μεταπωλητών είναι βασικός μας στόχος.
 Εκμετάλλευση των συνεργειών που προκύπτουν στα πελατολόγια που αποκτήθηκαν με τις εξαγορές
δραστηριότητας Plexis ERP της Computer Life, Optimum, Wedia, LogOn καθως και Bit Software.
 Περαιτέρω ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης στα συστήματα Logistics και Warehouse management
systems (WMS) και εκμετάλλευση της ηγετικής θέσης που έχουμε στην αγορά, ιδίως μετά την
εξαγορά της Optimum, αλλά και της γενικότερης τάσης για οργάνωση των Logistics ιδίως σε
περιβάλλοντα eCommerce.
 Ενίσχυση της ηγετικής θέσης της θυγατρικής Retail-Link A.E. με περαιτέρω ανάπτυξη στα
συστήματα myData ΑΑΔΕ και Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 Ενίσχυση της ανάπτυξης σε Ρουμανία και Βουλγαρία.
 Εκμετάλλευση της καλής ρευστότητας του Ομίλου και αναζήτηση περαιτέρω ευκαιριών εξαγορών.
Όλα τα παραπάνω τελούν διαρκώς υπό επανεξέταση λόγω της πανδημίας COVID-19 της ενεργειακής
κρίσης αλλά και των γενικότερων ανακατατάξεων στον κλάδο μας.

Πληροφορίες για τον Όμιλο
Η Μητρική Εταιρεία
Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «Entersoft», 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 και συγκεκριμένα 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.
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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.
Δομή Ομίλου
Η δομή του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2022 έχει ως εξής:
% Συμμετοχής 30-6-2022
Επωνυμία

Χώρα

Μέθοδος
Ενοποίησης

Άμεση
Μητρική

Έμμεση
μητρική

EΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Ελλάδα

ENTERSOFT BULGARIA EOOD

Βουλγαρία

Ολική Ενοποίηση

100,00%

0%

ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE
SRL

Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

100,00%

0%

ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC
IMPZ

Ηνωμένα
Αραβικά
Εμιράτα

Ολική Ενοποίηση

100,00%

0%

WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Ελλάδα

Ολική Ενοποίηση

100,00%

0%

BIT Software S.A.

Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

75,00%

0%

SINOPTIX S.A

Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

0%

75,00%

WISOFT PROFESSIONAL SERVICES
S.R.L

Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

0%

52,50%

PAYDEMIC S.R.L

Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

0%

44,625%

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 «Δανειακές Συμβάσεις». Επιπλέον, η Εταιρεία ή
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου, 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 ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου έχουν αναλάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι
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σημαντική για τον Όμιλο, πλην αυτών που περιγράφονται κατωτέρω στην ενότητα «Δανειακές
Συμβάσεις».
Δανειακές Συμβάσεις
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι δανειακές συμβάσεις, τις οποίες έχει συνάψει ο Όμιλος
Επισημαίνεται ότι τα υπόλοιπα των εν λόγω συμβάσεων παρατίθενται με ημερομηνία αναφοράς την
30.06.2022
Ημερομηνία
Εταιρεία

Χρήση
Δανείου

Λήξης
Δανείου

Ονομαστικό
Επιτόκιο

Ποσό
Σύμβασης
(ποσά σε
ΕΥΡΩ)

Λογιστικό
Υπόλοιπο
(ποσά σε
ΕΥΡΩ)

Βραχυπρόθεσμό Ποσό

Μακροπρόθεσμο Ποσό

30/6/2022

30/6/2022

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Κεφάλαιο
Κίνησης

22.06.2027

2,20%

3.000.000

3.000.273

600.273

2.400.000

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Κεφάλαιο
Κίνησης

28.09.2024

2,30%

2.000.000

1.499.999

666.668

833.331

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Κεφάλαιο
Κίνησης

17.09.2026

2,20%

5.000.000

5.000.000

1.176.000

3.824.000

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Κεφάλαιο
Κίνησης

14.04.2023

2,50%

1.000.000

1.005.614

1.005.614

0

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Κεφάλαιο
Κίνησης

16.05.2023

2,50%

4.000.000

1.508.422

1.508.422

0

WEDIA ΕΠΕ

Κεφάλαιο
Κίνησης

16.7.2024

3,50%

400.000

301.000

132.000

169.000

15.400.000

12.315.308

5.088.977

7.226.331

Σύνολο

Τα ως άνω δάνεια είναι κυμαινόμενου επιτοκίου και αποπληρώνονται εμπρόθεσμα στις περιόδους λήξης.
Πέραν των ανωτέρω, 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.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 με
τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου:
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Συναλλαγές με εταιρείες Ομίλου κατά το
ΔΛΠ 24

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1/1 - 30/6/2022

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

ENTER SOFT
MIDDLE
EAST FZ LLC

WEDIA M
AE

14.453

107.520

297.941

29.180

30/6/2022
ΕNTERSOFT Α.Ε.
ENTERSOFT
BULGARIA

BIT
SOTWARE
SA

ENTERSOFT ROMANIA
ENTER SOFT
MIDDLE EAST FZ LLC
WEDIA M AE

-14.544

BIT SOTWARE SA

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1/1 - 31/12/2021

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕNTERSOFT
Α.Ε.
31/12/2021
ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

RETAIL LINK
AE

32.933

58.743

10.408

ENTER
SOFT
MIDDLE
EAST FZ
LLC
278.429

OPTIMUM
AE
518

WEDIA M
AE
3.800

ENTERSOFT BULGARIA
ENTERSOFT ROMANIA
RETAIL LINK AE

298

ENTER SOFT
MIDDLE EAST FZ LLC
OPTIMUM AE
WEDIA M AE

110.225
496

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 30/6/2022

30/6/2022

ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ΕNTERSOFT Α.Ε.
ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

24.412

107.519

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ENTER SOFT
MIDDLE
EAST FZ LLC
1.850

WEDIA M
AE

OPTIMUM
AE

23.799

16.500

RETAIL
LINK AE
56.207

LOGON
ΑΕ
187.208

ENTERSOFT ROMANIA
ENTER SOFT
MIDDLE EAST FZ LLC
WEDIA M AE

4.000

OPTIMUM AE

1.944

RETAIL LINK AE
LOGON ΑΕ

1.020
12.186

BIT SOTWARE SA
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BIT
SOTWARE
SA

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 -30/06/2021
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

31/12/2021

ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

RETAIL LINK
AE

24.345

65.132

43.895

ENTER
SOFT
MIDDLE
EAST FZ
LLC
20.660

OPTIMUM
AE

WEDIA M
AE

1.267

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

38.325

WEDIA M AE

Οι όροι των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη προβλέπουν ότι οι πωλήσεις προς τα συνδεδεμένα
μέρη καθώς επίσης και οι αγορές από αυτά, γίνονται σε κανονικές τιμές που επικρατούν στην αγορά κατά
την δεδομένη χρονική στιγμή.
Η μητρική εταιρεία έχει παράσχει εγγύηση σε τράπεζα για τη σύναψη δανειακής σύμβασης της θυγατρικής
της WEDIA M ΕΠΕ ύψους ΕΥΡΩ 400.000 .
Παροχές προς τη Διοίκηση και Διευθυντικά Στελέχη

Ποσά σε Ευρώ
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 συγγενείς α΄
βαθμού με μέλη της Διοίκησης
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης σε διοικητικά
στελέχη
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/6/2022 1/1-30/6/2021

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2022 1/1-30/6/2021

233.075

242.248

233.075

242.248

72.451
87.150

69.444
100.872

72.451
52.648

69.444
56.924

59.765

12.785

59.765

12.785

452.441

425.349

417.939

381.401

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2022

21

Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο του 2022
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.
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.
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 και διαρκώς προσαρμόζονται σε όλες τις νέες εκδόσεις της πιο
σύγχρονης τεχνολογικής πλατφόρμας Microsoft .net. Αυτό αποτελεί και ισχυρό διαφοροποιητικό στοιχείο
της Εταιρείας από τον ανταγωνισμό της.
Σε κάθε περίπτωση ο όμιλος παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσω της ιδιότητάς του ως
Microsoft Gold ISV Partner και προσαρμόζει αντίστοιχα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. 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
επίσης ότι στον ίδιο απονεμήθηκε πρόσφατα η εξαιρετική διάκριση του Microsoft Regional Director για
την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Microsoft, με τον τιμητικό αυτό τίτλο, δικαιώνει τη μακρόχρονη εμπειρία
του και τη βαθιά του γνώση που αποτελεί τη βάση για τη στρατηγική επενδύσεων της Εταιρείας. Το
πρόγραμμα των Regional Directors δημιουργήθηκε το 1993 και αποτελείται από τους 175 κορυφαίους
τεχνολογικούς οραματιστές του κόσμου. Οι Regional Directors επιλέγονται από τη Microsoft βάσει μιας
αυστηρής δέσμης αξιολογήσεων.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου λόγω μεγάλης διασποράς
πελατολογίου. Οι πωλήσεις γίνονται με δύο τρόπους, i)συνεργάτες-μεταπωλητές και ii)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.
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Κίνδυνος ρευστότητας
Ο

Όμιλος

διαχειρίζεται

τις ανάγκες

ρευστότητας της με

προσεκτική

παρακολούθηση

των

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες
ρευστότητας παρακολουθούνται, σε μηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση. Ο Όμιλος διατηρεί μετρητά σε
λογαριασμούς όψεως για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας.
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
και αφορούσε ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς για εξυπηρέτηση πάγιων αναγκών της Εταιρείας..
Διοικητικό Συμβούλιο
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να απαρτίζεται από
περισσότερα από δεκαπέντε (15) ή από λιγότερα από τρία (3) μέλη. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων,
η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι επίσης
αρμόδια για τον καθορισμό του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την αύξηση
ή μείωση του αριθμού αυτού, πραγματοποιώντας την απαραίτητη τροποποίηση στο Καταστατικό της
Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται επίσης να εκλέγει αναπληρωματικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά αυτόν των εκλεγμένων τακτικών
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση ή ορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020. Αν εκλεγεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου
ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλειπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που
εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο.
Εκτελεστικά μέλη είναι τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας που έχουν την ευθύνη διαχείρισής της.
Ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Εταιρείας, έχουν την αρμοδιότητα της εκτέλεσης των
αποφάσεων του Δ.Σ. και την ευθύνη της διαρκούς παρακολούθησης των εργασιών της Εταιρείας.
Τα Μη Εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με τη γενική εποπτεία όλων των εταιρικών ζητημάτων. Είναι
άτομα που προέρχονται από το ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον και χαίρουν εκτίμησης της
επιχειρηματικής κοινότητας. Με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, δρουν συμπληρωματικά με τα
εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Σκοπός τους είναι να προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις συλλογικές

αποφάσεις του Δ.Σ., μεταφέροντας την αντικειμενική κρίση τους που βασίζεται σε συσσωρευμένη γνώση
και εμπειρία από άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, η οποία είναι σημαντική για την ανάπτυξη
κατευθύνσεων και τη λήψη αποφάσεων της Εταιρείας.
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Ο αριθμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών δεν είναι δυνατό να είναι μικρότερος του 1/3 του
συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ., σε περίπτωση δε κλάσματος, ο αριθμός των Μη Εκτελεστικών
Μελών στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 4706/2020).
Κατά την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
λαμβάνεται υπόψη η ατομική και συλλογική καταλληλότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική
Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπροσθέτως, η καταλληλότητα των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολουθείται σε διαρκή βάση, προκειμένου να μπορεί να εντοπισθεί κάθε
περίπτωση, κατά την οποία απαιτείται επαναξιολόγησή της.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων περιλαμβάνει τη διαδικασία
ανάδειξης υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία λαμβάνεται υπόψιν και η
εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί από την Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 03.06.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την 04.06.2021
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 9 παρ. 1 και
2 του ν. 4706/2020, 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

Αβρατόγλου Χαράλαμπος του Φιλίππου

Εκτελεστικό μέλος

Μένεγος Σταύρος του Κωνσταντίνου

Εκτελεστικό μέλος

Ξηρογιάννης Γεώργιος του Παναγιώτη

Ανεξάρτητο 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 03.06.2026.Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.
Επιτροπή Ελέγχου
Με την από 03.06.2021 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,
αποφασίστηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως ανεξάρτητης μεικτής επιτροπής, η
οποία και αποτελείται συνολικά από τρία (3) μέλη και ειδικότερα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν ανεξάρτητο τρίτο- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με
τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 03.06.2024 και κατόπιν της από 04.06.2021 Απόφασης της Επιτροπής
Ελέγχου, η σύνθεση της Επιτροπής είναι η κάτωθι:
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Ονοματεπώνυμο

Θέση στην Επιτροπή Ελέγχου

Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου

Πρόεδρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
μέλος του ΔΣ

Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου

Μέλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
του ΔΣ

Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου

Μέλος, ανεξάρτητη τρίτη
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Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Με την από 16.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ο ορισμός της Επιτροπής
Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4706/2020, η
οποία αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) θα
είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέλεξε την ακόλουθη Επιτροπή
Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 16.07.2021 Απόφασή
της:
Θέση στην Επιτροπή
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα στο Δ.Σ.

Αμοιβών και Ανάδειξης
Υποψηφιοτήτων

Αικατερίνη Πραματάρη του

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Χρύσανθου

Μέλος

Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Πρόεδρος
Μέλος

Μέλος
Παντελής Νικολόπουλος του

Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό

Νικολάου

Μέλος

Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμβαδίζει με τη θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου, ήτοι έως 3.6.2026.
Σημειώνουμε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων επανεκλέχθηκαν ως είχαν
εκλεγεί με την από 14.10.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

O Προέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Παντελής Ν. Νικολόπουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνιος Ν. Κοτζαμανίδης
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2.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 6062100
Φαξ: +30 210 6062111
Email: info@kpmg.gr

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Εισαγωγή
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική Εταιρική και Ενοποιημένη Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης της ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η «Εταιρεία») της 30 Ιουνίου 2022 και τις σχετικές συνοπτικές
Εταιρικές και Ενοποιημένες Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και
Ταμειακών Ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες
επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξάμηνης οικονομικής έκθεσης των
άρθρων 5 και 5α του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση
αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και συγκεκριμένα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική
Αναφορά». Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης
(Δ.Π.Α.Ε.) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται
από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που
είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών
και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον
έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής, όπως αυτά έχουν

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και συνεπώς δε μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε
τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν
να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να
πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 30 Ιουνίου
2022 δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση
Χρηματοοικονομική Αναφορά».

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξάμηνης Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνημμένη ενδιάμεση
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2022
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Δημήτριος Τανός, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 42241

3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ
3.1 Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Ομίλου και Εταιρείας (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΣΗΜ

30/6/2022

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

30/6/2022

31/12/2021

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

10.1

1.381.888

1.069.033

1.090.438

894.225

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

10.2

6.353.881

6.314.165

5.637.765

2.713.928

Δικαιώματα χρήσης

10.1
10.5

2.557.981

2.277.039

2.374.704

1.985.323

Υπεραξία

6.768.247

2.569.310

3.130.897

0

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες

10.6

0

0

3.781.841

6.863.801
349.224

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

68.620

0

68.351

165.352

138.818

147.629

106.252

17.295.969

12.368.365

16.231.624

12.912.754

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές Απαιτήσεις

67.423

54.477

67.423

0

9.233.004

8.311.360

8.630.550

6.237.115

193.251

321.948

472.976

124.060

95.686

3.522

80.566

0

10.8

777.420

862.907

777.420

862.907

10.9

10.7

Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

15.830.497

9.450.207

14.021.534

6.296.011

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

26.197.280

19.004.422

24.050.468

13.520.093

Σύνολο Περιουσιάκων Στοιχείων

43.493.249

31.372.787

40.282.092

26.432.847

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

3.626.323

3.626.323

3.626.323

3.626.323

470.302

1.532.691

1.622.641

1.464.226

33.059

-1.989

0

0

Υπόλοιπο Κερδών εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

14.234.934

14.024.432

13.290.152

12.044.597

19.864.617

20.681.457

20.039.116

18.635.145

1.021.621

0

0

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

20.886.239

20.681.457

20.039.116

18.635.145

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

10.10

Αποθεματικό Υπέρ Το Άρτιο
Αποθεματικά

10.10

Συναλλαγματικές διαφορές

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων

0

274.065

0

0

356.617

308.458

354.390

248.281

1.796.850

1.690.391

1.690.636

1.513.810

7.226.331

1.166.665

7.057.331

1.166.665

1.440.172

82.000

22.070

0

168.000

143.000

168.000

0

10.987.970

3.664.579

9.292.428

2.928.756

372.077

663.399

271.101

73.816

801.752

645.771

773.527

230.997

Λοιπές Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις

772.475

967.742

602.329

763.641

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων

979.717

759.205

827.711

617.977

5.088.977

1.034.287

4.956.977

667.288

3.209.768

2.530.006

3.124.629

2.175.811

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

10.12

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές Προβλέψεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες

10.11

10.12

394.274

426.340

394.274

339.415

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

11.619.040

7.026.750

10.950.548

4.868.945

Σύνολο Υποχρεώσεων

22.607.010

10.691.330

20.242.975

7.797.703

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

43.493.249

31.372.787

40.282.092

26.432.846

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες από 29 έως 70 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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3.2 Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ομίλου και Εταιρείας (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΣΗΜ
Πωλήσεις

1/1 – 30/6/20222

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1 – 30/6/2021

1/1 – 30/6/2022

1/1 – 30/6/2021

14.559.614

12.575.003

9.166.101

8.167.712

Κόστος Πωληθέντων

6.131.249

4.679.461

3.829.572

2.866.999

Μικτό Κέρδος

8.428.364

7.895.541

5.336.529

5.300.713

Λοιπά έσοδα

299.734

110.899

172.901

38.595

Έξοδα διάθεσης

1.683.263

1.125.920

1.204.962

797.118

Έξοδα διοίκησης

1.831.665

1.398.413

1.268.081

964.252

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης

1.668.053

1.186.590

1.354.643

1.043.993

66.196

6.849

587.979

2.976

3.478.920

4.288.669

1.093.764

2.530.969

271.233

564.671

Λοιπά έξοδα
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

36.389

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

247.238

129.453

224.090

107.869

3.268.072

4.159.216

1.140.908

2.987.771

Κέρδη προ φόρων

Φόρος εισοδήματος

10.14

Κέρδη μετά από φόρους (Α)

-229.715

-830.673

111.048

-502.534

3.038.357

3.328.543

1.251.956

2.485.237

0

0

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων

85

Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν (Β)
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων

85

0

Συναλλαγματικές διαφορές

35.048

7.832

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην
κατάσταση αποτελεσμάτων (Γ)

35.048

7.832

0

0

3.073.320

3.336.375

1.251.956

2.485.237

3.016.736

3.318.466

1.251.956

2.485.237

21.621

10.077

3.038.357

3.328.543

1.251.956

2.485.237

3.051.698

3.326.298

1.961.756

2.485.237

21.621

10.077

3.073.320

3.336.375

1.961.756

2.485.237

0,1006

0,1106

0.0417

0,0828

4.559.799

5.273.560

1.908.207

3.237.076

3.478.920

4.288.669

1.093.764

2.530.969

Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου (Α+Β+Γ)

Κέρδος που αναλογεί σε:
Μετόχους της Εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα που αναλογούν:
Μετόχους της Εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Βασικά και απομειωμένα κέρδη
(μετά φόρων) ανά μετοχή

Κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, τόκων (EBIT)

10.15

10.13

0

0

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες από 29 έως 70 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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3.3 Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου και Εταιρείας (ποσά εκφρασμένα σε
ευρώ)

Ιδια Κεφάλαια

Μετοχικό

Υπέρ το άρτιο

3.626.323

κεφάλαιο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021

1.500.000

Λοιπά
αποθεματικά

Υπόλοιπο
Κέρδων
εις νέο

Συναλλαγματικές
διαφορές
μετατρόπης
θυγατρικών σε
ξένο νόμισμα

1.503.730

10.253.073

-10.099

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

16.873.027

21.568

16.894.613

3.318.466

10.077

3.328.543

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου
Κέρδη περιόδου

3.318.466

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου

3.318.466

7.832

7.832

7.832

3.326.298

7.832
10.077

3.336.375

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας
Διανομή κερδών

Εξαγορά μειοψηφίας

Συνολικές Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας

-1.800.000

-1.800.000

-1.800.000

-92.105

-92.105

-31.645

-123.750

-1.892.105

-1.892.105

-31.645

-1.923.750

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2021

1.500.000

3.626.323

1.503.730

11.679.434

-2.267

18.307.220

-

18.307.220

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022

1.500.000

3.626.323

1.532.691

14.024.432

-1.989

20.681.457

0

20.681.457

Κέρδη περιόδου

0

0

0

3.016.736

0

3.016.736

21.621

3.038.357

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου

0

0

0

-85

35.048

34.963

0

34.963

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

0

0

0

3.016.651

35.048

3.051.699

21.621

3.073.320

Λοιπές Προσαρμογές

0

0

106.150

-106.150

0

0

0

0

Εξαγορά θυγατρικής

0

0

-1.168.538

0

0

-1.168.538

1.000.000

-168.538

Διανομή κερδών

0

0

0

-2.700.000

0

-2.700.000

0

-2.700.000

Συνολικές Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας

0

0

-1.062.388

-2.806.150

0

-3.868.538

1.000.000

-2.868.538

1.500.000

3.626.323

470.302

14.234.934

33.059

19.864.617

1.021.621

20.886.239

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2022
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ποσά σε ευρώ)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021

Μετοχικό
κεφάλαιο

1.500.000

Υπέρ το
άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

3.626.323

1.464.226

Αποτελέσματα εις νέον

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

9.721.403

16.311.952

Κέρδη περιόδου

2.485.237

2.485.237

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου

2.485.237

2.485.237

Διανομή κερδών

-1.800.000

-1.800.000

Συνολικές Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας

-1.800.000

-1.800.000

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2021

1.500.000

3.626.323

1.464.226

10.406.640

16.997.189

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022

1.500.000

3.626.323

1.464.226

12.044.597

18.635.145

0

0

0

1.251.956

1.251.956

158.415

2.693.600

2.852.015

Κέρδη περιόδου
Αποτελέσματα από απορρόφηση θυγατρικών
Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου

0

0

0

0

0

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα

0

0

158.415

3.945.556

4.103.971

Άυξηση μετοχικού κεφαλαίου

0

0

0

0

0

Έξοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

0

0

0

0

0

Διανομή κερδών

0

0

0

-2.700.000

-2.700.000

Εξαγορά πλειοψηφίας

0

0

0

0

0

Συνολικές Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας

0

0

0

-2.700.000

-2.700.000

1.500.000

3.626.323

1.622.641

13.290.152

20.039.116

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2022

*Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Όμιλου και της Εταιρείας για την περίοδο Ι Ιανουαρίου
2021 με 30 Ιουνίου 2021 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19
(βλέπε σημείωση 7.1.1 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021)
Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες από 29 έως 70 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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3.4 Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ομίλου και Εταιρείας (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2022

30.06.2021

30.06.2022

30.06.2021

3.268.072

4.159.216

1.140.908

2.987.771

Αποσβέσεις

1.080.879

984.891

814.443

706.107

Προβλέψεις

21.229

75.566

-49.979

35.779

(Ζημιές)/Κέρδη από αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

85.487

7.169

85.487

7.169

Απομείωση θυγατρικής

0

0

573.983

0

Έσοδα από μερίσματα

0

0

-270.985

-571.840

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

-36.389

-236

-249

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

247.238

122.252

224.090

107.869

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) των αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και φόρων)
(Μείωση) / αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους

-12.946

-34.330

0

0

-911.644

-585.186

-417.054

-315.451

313.091

-881.674

662.604

-158.733

-195.267

-158.871

-320.097

-138.145

-247.238

-71.775

-224.090

-58.031

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβληµένοι φόροι

-384.162

-204.112

-163.386

-144.288

3.228.350

3.412.910

2.055.674

2.458.207

Αγορά ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

-209.196

-176.025

-132.222

-133.983

Δαπάνες ανάπτυξης

-437.697

-192.089

-272.377

-150.965

-3.177.934

-319.340

-4.310.000

-500.000

36.389

236

240

0

0

0

270.985

571.840

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Καθαρή ταμειακή εκροή για εξαγορά θυγατρικών
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Αγορά Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων
(διαθέσιμες προς πώληση)
Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

0

-400.000

0

-400.000

-3.788.438

-1.087.218

-4.443.365

-613.108

-2.700.000

-1.800.000

-2.700.000

-1.800.000

-459.293

-337.806

-398.145

-265.234

10.500.000

0

10.500.000

0

-400.329

-204.625

-333.334

-204.625

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Διανομή μερίσματος
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις
Αναληφθέντα δάνεια
Αποπληρωμή Δανείων
Ταμειακή εκροή για αγορά μη ελεγχουσών συμμετοχών

0

-123.750

0

-123.750

Ταμιακές εισροές /(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

6.940.378

-2.466.181

7.068.521

-2.393.609

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

6.380.290

-140.490

4.680.830

-548.510

0

0

0

0

9.450.207

7.184.337

6.296.011

5.189.723

0

0

3.044.692

0

15.830.497

7.043.848

14.021.533

4.641.213

Συναλλαγματική διαφορά ενοποίησης θυγατρικών σε ξένο νόμισμα

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα συγχωνευμένων θυγατρικών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες από 29 έως 70 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
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4. Πληροφορίες για τον Όμιλο
4.1 Η Μητρική Εταιρεία
Η Εταιρία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με
διακριτικό τίτλο «Entersoft A.E.» (η Εταιρεία ή ο Όμιλος), 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 30/6/2022 έχει ως εξής:
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

Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη

Ανεξάρτητο 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
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H θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 03.06.2026. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα. Η διεύθυνση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η έδρα της
Εταιρείας, Λεωφ. Συγγρού 362, 17674 Καλλιθέα, τηλ.: 211 1015000.

ENTERSOFT GROUP

4.2 Οι Θυγατρικές Εταιρείες

ENTERSOFT ROMANIA
SOFTWARE SRL
Συμμετοχή 100%
ENTERSOFT BULGARIA EOOD
Συμμετοχή 100%

ENTERSOFT MIDDLE EAST
Συμμετοχή 100%

WEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Συμμετοχή 100%

BIT Software Romania
Συμμετοχή 75%

ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL
Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 28/7/2008 με έδρα το Βουκουρέστι Ρουμανίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη 30 Ιουνίου
2022 ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 100.000.
ENTERSOFT BULGARIA EOOD
Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 5/9/2008 με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη 30 Ιουνίου 2022
ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 180.000.
ENTERSOFT MIDDLE EAST
Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 11/9/2014 με έδρα το Ντουμπάι. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη 30 Ιουνίου 2022 ανέρχεται
σε ΕΥΡΩ 393.705.
Οι ανωτέρω εταιρείες έχουν σκοπό την προώθηση των βασικών προϊόντων της Entersoft Α.Ε. στη Ρουμάνικη, Βουλγάρικη και
στην αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αντίστοιχα καθώς και την υποστήριξη των τοπικών μεταπωλητών.
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WEDIA MΟNΟΠΡΟΣΩΠΗ A.Ε.
Η WEDIA αποκτήθηκε από την Εταιρεία στις 1/3/2021. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη 30 Ιουνίου 2022 ανέρχεται
σε ΕΥΡΩ 30.000.
Σκοπός αυτής της εταιρείας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη απαιτητικών Web και eCommerce εφαρμογών, καθώς και
υπηρεσιών digital marketing, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

BIT Software SA
Η Bit Software εξαγοράστηκε από την Entersoft στις 26 Μαΐου 2022. Μαζί με τη δική της ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE
SRL, ο Όμιλος Entersoft θα είναι πλέον ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές επιχειρηματικού λογισμικού στη Ρουμανία με
το πληρέστερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Ο όμιλος καλύπτει λύσεις για ολόκληρο το εταιρικό οικοσύστημα με cloud ERP, CRM,
Retail, WMS, eInvoicing, Mobile Field Sales and Service, καθώς και BI και κάθετες λύσεις για όλες σχεδόν τις κάθετες αγορές.
Τα έσοδα της BIT Software για το 2021 ήταν περίπου 3,2 εκατομμύρια ευρώ με 0,3 εκατομμύρια ευρώ EBITDA. Η εταιρεία έχει
μηδενικό δανεισμό. Κατά τη στιγμή της συμφωνίας, η BIT Software απασχολούσε 71 υπαλλήλους με έδρα το Brasov και με
υποκατάστημα στο Βουκουρέστι. Βάσει της συμφωνίας, η Entersoft απέκτησε αρχικά το 75% της εταιρείας έναντι 3
εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την εξαγορά, η Entersoft θα συγχωνεύσει την υφιστάμενη θυγατρική της στη Ρουμανία με τη
νεοαποκτηθείσα BIT Software, προκειμένου να εδραιώσει την παρουσία της στην αγορά. Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί στη
Ρουμανία με την επωνυμία BITSoftware. Τέλος, μετά από μια περίοδο περίπου 3 ετών, η Entersoft θα εξαγοράσει τον μέτοχο
μειοψηφίας της ενοποιημένης οντότητας και θα γίνει ο μοναδικός ιδιοκτήτης της. Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε από τα διαθέσιμα
μετρητά της εταιρείας.

5. Πλαίσιο κατάρτισης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καλύπτουν την εξάμηνη
περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π)
34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά».
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις
πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει
να εξετάζονται και να αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.entersoft.gr.
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με
εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Η εποχικότητα δεν έχει σημαντική επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας.
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο την 29/7/2022.
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6. Βασικές λογιστικές πολιτικές
Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
της συγκριτικής χρήσης 2021 και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. Κατά την 30 Ιουνίου
2022, η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι η χρήση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι κατάλληλη για την
χρηματοοικονομική θέση και το επίπεδο ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τα νέα πρότυπα
και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2022. Παρακάτω
παρουσιάζονται τα νέα πρότυπα:
6.1 Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2022
ή μεταγενέστερα.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις,
Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022)
Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν περιορισμένου σκοπού
τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν
διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή
αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα:
•

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που
αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων.

•

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος των
παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω
παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις
και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

•

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού»
προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο
είναι ζημιογόνο.

Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1
«Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»,
στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις».Τα παραπάνω
δεν είχαν επιπτώσεις στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ή της Εταιρείας.
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Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)

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

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)
Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την
παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας
υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της
υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι
το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς,
β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με
την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την
ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να
ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη
στην έκδοση μίας τροποποίησης προκειμένου να αποσαφηνίσει την ταξινόμηση δανειακών υποχρεώσεων που έχουν
χρηματοοικονομικές ρήτρες και η οποία προβλέπει την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς
εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και IFRS Practice Statement 2

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)
Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που αφορούν στις
γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των
λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των
Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις

τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών

πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. Ο Όμιλος
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.

•

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

Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)
Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες αποσαφηνίζουν
τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η
αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά
γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα
γεγονότα του παρελθόντος. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν
και δεν αναμένεται να έχουν καμία.

•

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

Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2023)
Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου να προσδιορίσει
πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι
μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα
μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την
αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις
αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν
αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της Εταιρείας και του Ομίλου.

Επιπλέον υπάρχουν άλλα πρότυπα ή διερμηνείες που και εκείνα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή και τα οποία δεν
περιλαμβάνονται στα ανωτέρω και τα οποία δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στην Εταιρεία και στον Όμιλο.
6.2 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και εκτιμήσεις
Η προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.A. απαιτεί από τη Διοίκηση τον σχηματισμό
κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις,
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όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των
Χρηματοοικονομικών 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.

7. Διαχείριση Κινδύνων
7.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες,
επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τη συνολική ευθύνη σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων. 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 Εταιρείας προς τους αντισυμβαλλόμενούς της.
7.2 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των ταμειακών ροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου
να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος.
O Όμιλος έχει επενδύσεις στο εξωτερικό τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει RON Ρουμανίας / ευρώ και AED των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
/ ευρώ. Το BGN έχει κλειδωμένη ισοτιμία με το ΕΥΡΩ που είναι και το λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου και της Εταιρείας με
ισοτιμία 1,9558 και ως εκ τούτου δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος.
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.
7.3 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 και διαρκώς προσαρμόζονται σε όλες τις νέες εκδόσεις
της πιο σύγχρονης τεχνολογικής πλατφόρμας Microsoft.net. Αυτό αποτελεί και ισχυρό διαφοροποιητικό στοιχείο της Εταιρείας
από τον ανταγωνισμό της.
Σε κάθε περίπτωση ο όμιλος παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσω της ιδιότητάς μας ως Microsoft Gold ISV Partner και

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2022

40

προσαρμόζει αντίστοιχα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. 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.
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7.4 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο και στην Εταιρεία
οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων, τα οποία
την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε ΕΥΡΩ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2022

31/12/2021

165.352

138.818

147.629

106.252

9.233.004

8.311.360

8.630.550

6.237.115

193.251

321.948

472.976

124.060

95.686

3.522

80.566

0

777.420

862.907

777.420

862.907

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

15.830.497

9.450.207

14.021.534

6.296.011

Σύνολα

26.295.210

19.088.762

24.130.675

13.626.345

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

30/6/2022

31/12/2021

Οι αθετημένες πληρωμές από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα
του Ομίλου και της Εταιρείας. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού πελατών και της διασποράς της πελατειακής βάσης του Ομίλου,
δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. 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 και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής
ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν
ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσμες ή επισφαλείς. Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου,
οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με Τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν
προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη μελλοντικούς παράγοντες σε
σχέση με τους πελάτες καθώς και το οικονομικό περιβάλλον.
Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο από την πανδημία COVID-19, ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν ενσωματώσει στην πρόβλεψη
για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου στους πελάτες τους.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα του Ομίλου είναι κυρίως επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή
πιστοληπτική αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα.

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2022

42

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν τις ακόλουθες κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται στο
μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών:

—

Εμπορικές απαιτήσεις

—

Λοιπές απαιτήσεις

—

Λοιπά κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

—

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

Ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα υπόκεινται επίσης στις απαιτήσεις απομείωσης του ΔΠΧΑ 9, η
αναγνωρισθείσα ζημιά απομείωσης ήταν επουσιώδης.
Ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών,
σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημιάς επιμετράται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη
τη διάρκεια ζωής για τις εμπορικές απαιτήσεις.
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο των εμπορικών
απαιτήσεων :
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2022

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

30/6/20222

31/12/2021

Σύνολο Εμπορικών Απαιτήσεων

10.894.530

9.704.509

10.110.896

7.479.039

Μείον: Συνολικές απομειώσεις απαιτήσεων

-1.661.526

-1.393.149

-1.480.346

-1.241.924

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

9.233.004

8.311.360

8.630.550

6.237.115

7.5 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρεία να μην μπορέσουν να εκπληρώσουν τις
χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της
διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων ή / και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη στους επόμενους 12 μήνες. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και τα
λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας την 30
Ιουνίου 2022 ανέρχονταν σε ΕΥΡΩ 16.607.917 και ΕΥΡΩ 14.798.954 αντίστοιχα και οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε ΕΥΡΩ 12.315.308 και ΕΥΡΩ 12.014.308 αντίστοιχα.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας του με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται, σε μηνιαία, εξαμηνιαία
και ετήσια βάση. Ο Όμιλος διατηρεί μετρητά σε λογαριασμούς όψεως για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας.
Ο ‘Όμιλος διατηρεί τις ακόλουθες γραμμές πίστωσης, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει
το λογιστικό υπόλοιπο και το όριο τους:
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Ημερομηνία
Εταιρεία

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ
WEDIA ΕΠΕ

Χρήση
Δανείου

Κεφάλαιο
Κίνησης
Κεφάλαιο
Κίνησης
Κεφάλαιο
Κίνησης
Κεφάλαιο
Κίνησης
Κεφάλαιο
Κίνησης
Κεφάλαιο
Κίνησης
Σύνολο

Λήξης
Δανείου

Ονομαστικό
Επιτόκιο

Ποσό
Σύμβασης
(ποσά σε
ΕΥΡΩ)

Λογιστικό
Υπόλοιπο
(ποσά σε
ΕΥΡΩ)

Βραχυπρόθεσμό Ποσό

Μακροπρόθεσμο Ποσό

30/6/2022

30/6/2022

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

22.06.2027

2,20%

3.000.000

3.000.273

600.273

2.400.000

28.09.2024

2,30%

2.000.000

1.499.999

666.668

833.331

17.09.2026

2,20%

5.000.000

5.000.000

1.176.000

3.824.000

14.04.2023

2,50%

1.000.000

1.005.614

1.005.614

0

16.05.2023

2,50%

4.000.000

1.508.422

1.508.422

0

16.7.2024

3,50%

400.000

301.000

132.000

169.000

15.400.000

12.315.308

5.088.977

7.226.331

7.6 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.
Στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου το σύνολο του δανεισμού αφορούσε δύο δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που αφορούσαν
χορήγηση πίστωσης σε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό με ημερομηνία λήξης 30/6/2022, όπως παρουσιάζονται ανωτέρω στη
Σημ. 7.5).
Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα
Ο κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από εξωγενείς παράγοντες
του κοινωνικοοικονομικού κυρίως περιβάλλοντος οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη ζήτηση των προϊόντων και
κατ’ επέκταση τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας. Μετά την ύφεση που προκάλεσε η πανδημία το 2020, το καλοκαίρι του
περασμένου έτους, εν μέσω έντονης ανάκαμψης της ζήτησης και προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, εμφανίστηκαν
πληθωριστικές πιέσεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία οδήγησε στη διόγκωση του πληθωριστικού κύματος, τόσο ως προς το
μέγεθος όσο και ως προς τη διάρκεια του, με επιπτώσεις στα πραγματικά μεγέθη των οικονομιών διεθνώς. Ως εκ τούτου, τους
τελευταίους μήνες, οι προβλέψεις που ανακοινώνονται για τη μακροοικονομική επίδοση των περισσοτέρων χωρών της
Ευρωζώνης – και όχι μόνο – αναθεωρούνται, με βασικό χαρακτηριστικό, οι εκτιμήσεις για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης
τη διετία 2022 & 2023 να αναθεωρούνται προς τα κάτω και για τον πληθωρισμό, ειδικά για το τρέχον έτος, ισχυρά προς τα
πάνω. Αυτό ισχύει και για την ελληνική οικονομία δεδομένου ότι σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από εισαγωγές ενέργειας και
καυσίμων. Σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2022
αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,2%, αναθεωρημένος προς τα κάτω σε σχέση με την πρόβλεψη (3,8%) που είχε δημοσιευθεί
τον Απρίλιο του 2022. Η αναθεώρηση αντανακλά την περαιτέρω αύξηση της αβεβαιότητας στην οικονομία, λόγω της
συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και την αύξηση του κόστους και των τιμών εν γένει. Ο
Όμιλος δεν δραστηριοποιείται στην Ουκρανία και στην Ρωσία και ως εκ τούτου οι οποίες εξελίξεις με τα ως τώρα δεδομένα δεν
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επηρέασαν τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προκειμένου να προσαρμοστεί
στις ειδικές συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.
7.7 Λοιποί κίνδυνοι αγοράς
Η Εταιρεία και ο Όμιλος διατηρούν επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, καθώς παρακολουθούν την απόδοσή τους σε συνεχή βάση και τις αποτιμούν σε εύλογη αξία.
7.8 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι του Ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:

—

να εξασφαλίσει την ικανότητα του 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.

Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον των δανείων μειωμένης εξασφάλισης
μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής
Θέσης. Το κεφάλαιο κατά την 30.06.2022 και 31.12.2021 αναλύεται ως εξής:
30/6/2022

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2022
31/12/2021

20.886.239

20.681.457

20.039.116

18.635.145

Πλέον δάνεια χωρίς
εξασφάλιση

12.315.308

-

12.014.308

-

Μείον: Ταμειακά
διαθέσιμα και
ισοδύναμα

-15.830.497

-9.450.207

-14.021.534

-6.296.011

17.371.050

11.231.250

18.031.890

12.339.134

20.886.239

20.681.457

20.039.116

18.635.145

Πλέον δάνεια χωρίς
εξασφάλιση

12.315.308

-

12.014.308

-

Σύνολο Κεφαλαίων

33.201.547

20.681.457

32.053.424

18.635.145

Κεφάλαιο προς
Σύνολο Κεφαλαίων

52.32%

54,31%

56,25%

66,21%

Ποσά σε ΕΥΡΩ
Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

Κεφάλαιο
Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων
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8. Δομή του Ομίλου
Η δομή του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2022 έχει ως εξής:

% Συμμετοχής 30-6-2022
Επωνυμία

Χώρα

Μέθοδος
Ενοποίησης

Άμεση Μητρική

Έμμεση μητρική

EΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Ελλάδα

ENTERSOFT BULGARIA EOOD

Βουλγαρία

Ολική Ενοποίηση

100,00%

0%

ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL

Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

100,00%

0%

ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC IMPZ

Ηνωμένα
Αραβικά
Εμιράτα

Ολική Ενοποίηση

100,00%

0%

WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Ελλάδα

Ολική Ενοποίηση

100,00%

0%

BIT Software S.A.

Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

75,00%

0%

SINOPTIX S.A

Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

0%

75,00%

WISOFT PROFESSIONAL SERVICES S.R.L

Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

0%

52,50%

PAYDEMIC S.R.L

Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

0%

44,625%
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9. Πληροφορίες Λειτουργικών τομέων και Εσόδων Πωλήσεων
Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους τομείς που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις και επισκοπούνται τακτικά από τους υπεύθυνους του Ομίλου για τη λήψη αποφάσεων. Τα αποτελέσματα όλων
των τομέων εξετάζονται από τον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων ο οποίος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και
που είναι υπεύθυνο για την επιμέτρηση της επιχειρηματικής απόδοσης των λειτουργικών τομέων. Οι τομείς δραστηριότητας
έχουν οριστεί με βάση τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου.
Κατανομή Εσόδων ανά Λειτουργικό Τομέα και Γεωγραφική Κατανομή
Ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε 2 βασικούς επιχειρηματικούς τομείς, οι οποίοι είναι:
1)πώληση λογισμικών και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά προγράμματα, και
2)παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η ανάλυση των ενοποιημένων πωλήσεων ανά επιχειρηματικό τομέα και
γεωγραφική περιοχή κατά την 30-6-2022 σε σύγκριση με την 30-6-2021.
Είδος εσόδου

01/01 30/6/2022

01/01 30/6/2021

Έσοδα από πώληση λογισμικών καθώς
και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών

13.020.794

11.328.770

1.538.820

1.246.233

14.559.614

12.575.003

σε λογισμικά προγράμματα
Έσοδα παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου
Σύνολο

Πωλήσεις Ομίλου ανά Γεωγραφική Αγορά
Οι πωλήσεις ανά γεωγραφική αγορά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα βάσει του γεωγραφικού τομέα όπου βρίσκονται
οι πελάτες:
Χώρα - Γεωγραφικός Τομέας
Ελλάδα
Ρουμανία
Βουλγαρία
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Πωλήσεις σε λοιπές Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πωλήσεις σε Τρίτες Χώρες

01/01-30/6/2022

01/01-30/6/2021

12.639.949

11.209.068

1.324.741

568.079

267.470

338.595

72.755

221.534

158.976

203.043

95.723

34.684

14.559.614

12.575.003
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 30/6/2022
Τομέας

Ενδομιλικές
Απαλοιφές

Τομέας παροχής

λογισμικών

υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου

30/6/2022

30/6/2022

Σύνολο

30/6/2022

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

16.899.805

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

24.079.175

Σύνολο Ενεργητικού

40.978.980

396.163

17.295.969

2.310.958

26.197.280

2.707.121

43.493.249

2.090.709

19.864.618

1.021.621

0

1.021.621

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

18.890.994

2.090.709

20.886.239

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

10.936.531

51.439

10.987.970

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

11.151.456

564.974

11.619.040

Σύνολο Υποχρεώσεων

22.087.987

616.412

22.607.010

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

40.978.980

2.707.121

43.493.249

-192.853

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους
της εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

17.869.372

-95.464

-97.389

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 31/12/2021
Τομέας
Ενδοομιλικές
Τομέας παροχής
Απαλοιφές
λογισμικών
υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου
31/12/2021
31/12/2021
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους
της εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

11.971.966
17.864.949
29.836.916

Σύνολο

31/12/2021

396.398
1.513.516
1.909.914

12.368.365
19.004.422
31.372.787

19.263.917

1.417.540

20.681.457

0
19.263.917
3.627.596
6.945.401
10.572.999
29.836.916

0
1.417.540
36.983
455.392
492.375
1.909.914

0
20.681.457
3.664.579
7.026.750
10.691.330
31.372.787

-374.043

-374.043
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 30/6/2022
Ενδομιλικές
Απαλοιφές
Τομέας λογισμικών
30/6/2022
Πωλήσεις

12.827.941

192.853

Κόστος Πωληθέντων

5.843.202

-57.996

Μικτό Κέρδος

6.984.739

Λοιπά έσοδα

Τομέας παροχής

Σύνολο

υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου
30/6/2022

30/6/2022

1.538.820

14.559.614

346.044

6.131.249

1.192.776

8.428.364

0

299.734

Έξοδα διάθεσης

1.601.772

299.734
-19.332

100.824

1.683.263

Έξοδα διοίκησης

1.689.585

-19.332

161.812

1.831.665

Έξοδα Έρευνας

1.542.581

125.472

1.668.053

65.290

906

66.196

2.385.245

803.762

3.478.920

Λοιπά έξοδα
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα

36.385

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

245.228

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους (Α)

4

36.389

2.339

247.238

2.176.402

801.428

3.268.072

101.542

128.173

229.715

2.074.860

673.255

3.038.357

-329

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 30/6/2021
Τομέας
λογισμικών

Ενδοομιλικές
Απαλοιφές

Τομέας παροχής
υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου

Σύνολο

30/6/2021

30/6/2021

30/6/2021
Πωλήσεις

11.495.041

-166.271

1.246.233

12.575.003

Κόστος Πωληθέντων

4.569.407

-182.682

292.736

4.679.461

Μικτό Κέρδος

6.925.634

16.411

953.497

7.895.541

134.000

-27.353

4.252

110.899

Έξοδα διάθεσης

1.015.222

-5.471

116.169

1.125.920

Έξοδα Διοίκησης

1.309.417

-5.471

94.467

1.398.413

Έξοδα Έρευνας

1.043.993

142.597

1.186.590

6.776

73

6.849

604.443

4.288.669

3.150

129.453

601.293

4.159.216

Λοιπά έσοδα

Λοιπά έξοδα
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

3.684.226

-

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

126.303

Κέρδη προ φόρων

3.557.923

Φόρος εισοδήματος

-717.441

Κέρδη μετά από φόρους

2.840.482

-

-
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 30/6/2022

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο Ενεργητικού

ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕΝΩΜΕΝΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
30/6/2022

16.774.368

2.563

509.420

9.617

17.295.969

23.858.047

366.740

1.816.027

156.466

26.197.280

40.632.416

369.302

2.325.447

166.084

43.493.249

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 31/12/2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο Ενεργητικού

ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕΝΩΜΕΝΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
31/12/2021

12.338.651

3.322

18.406

7.986

12.368.365

17.722.044

503.470

623.870

155.039

19.004.422

30.060.695

506.792

642.276

163.025

31.372.787

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου, που βρίσκονται εκτός Ελλάδος, ανέρχονται σε ποσοστό 3% περίπου
επί του συνόλου των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του Ομίλου. Ο Όμιλος δεν έχει μεμονωμένο εξωτερικό πελάτη σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 12% των συνολικών εσόδων.
Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι το 89% περίπου των συνολικών εσόδων του Ομίλου για τη 30/6/2022 (90% για
το αντίστοιχο διάστημα του 2021) προέρχεται από την πώληση λογισμικών και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε
λογισμικά προγράμματα, ενώ το υπόλοιπο 11% περίπου από την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (10% για το αντίστοιχο
διάστημα του 2021).
Επίσης, κατά την ίδια εξεταζόμενη περίοδο, κατά μέσο όρο το 88% των συνολικών εσόδων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα
(89% για το αντίστοιχο διάστημα του 2021) , το 11% σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ελλάδος) (11% για το
αντίστοιχο διάστημα του 2021) και το 1% κατά μέσο όρο σε Τρίτες Χώρες (0,3% για το αντίστοιχο διάστημα του 2021). 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 και Ισραήλ, με αποτέλεσμα το 2022 ο Όμιλος να έχει πελάτες σε 37 χώρες.
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10. Λοιπές Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
10.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης τους μείον
τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις 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 πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:
O ΟΜΙΛΟΣ
Εγκαταστάσεις
Κτιρίων

Μηχανολογικός
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα
και
Λοιπός
εξοπλισμός

Δικαιώματα
χρήσης
πάγιων
περιουσιακών
στοιχείωνΚτίρια

Δικαιώματα
χρήσης
πάγιων
περιουσιακών
στοιχείωνΑυτοκίνητα

366.786
369.269
0
736.055

2.377
109
0
2.486

0
0
0
0

1.649.019
393.404
2.042.423

1.622.478
916.006
-162.828
2.375.656

1.329.961
314.781
-306.668
1.338.074

4.970.621
1.993.569
-469.496
6.494.694

21.816
149.578

1.730
6.743

0
93.179

145.990
277.924

49.734
77.682

328.221
0

547.491
605.106

11.157

133.804

378.123

135.897

155.467

22.104

836.552

0
918.606

0
144.762

0
471.302

-3.350
2.598.884

2.658.539

1.688.399

-3.350
8.480.493

250.489
46.716
0

2.377
0
0

0
0
0

1.204.272
208.344
-267

468.621
390.493
-20.494

526.953
357.014
-285.894

2.452.712
1.002.567
-306.655

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2021

297.205

2.377

0

1.412.349

838.620

598.073

3.148.624

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις από εξαγορά Log
on
Αποσβέσεις από εξαγορά BIT
Software
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποσβέσεις μειώσεων

62.787
134.102

20.130
6.743

25.233
67.170

90.495
269.959

171.253
0

172.565
0

542.733
477.974

7.348

93.811

183.649

79.168

7.057

1.120

372.152

-500
0

-123
0

0
0

-236
0

0
0

0
0

-859
0

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022

500.942

122.937

276.052

1.851.735

1.017.199

711.758

4.540.623

116.297

0

0

444.747

1.153.857

803.008

2.517.909

438.850

0

0

630.183

1.537.036

740.001

3.346.072

417.664

21.815

195.250

747.149

1.641.340

916.641

3.939.869

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2021
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021
Προσθήκες
Προσθήκες από εξαγορά Log
on
Προσθήκες από εξαγορά BIT
Software
Μειώσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022
Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2021
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις μειώσεων

Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία
Αναπόσβεστη αξία 01
Ιανουαρίου 2021
Αναπόσβεστη αξία 31
Δεκεμβρίου 2021
Αναπόσβεστη αξία 30 Ιουνίου
2022

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2022

51

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2021
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021

Εγκαταστάσεις
Κτιρίων

Μηχανολογικός
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα
και
Λοιπός
εξοπλισμός

Δικαιώματα
χρήσης
πάγιων
περιουσιακών
στοιχείωνΚτίρια

Δικαιώματα
χρήσης
πάγιων
περιουσιακών
στοιχείωνΑυτοκίνητα

Σύνολο

365.591
367.650
0
733.241

2.377
0
0
2.377

0
0
0
0

1.384.473
210.981
0
1.595.454

1.622.478
595.444
0
2.217.922

1.051.515
227.024
-305.426
973.113

4.426.434
1.401.099
-305.426
5.522.107

Προσθήκες
Προσθήκες Λόγω
Απορροφήσεως Θυγατρικών
Μειώσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022

21.816

0

0

110.406

129.734

306.148

568.104

149.578

215.342

100.444

232.369

257.528

904.635

217.719

100.444

995.831
-3.350
2.698.341

2.580.025

1.536.789

1.951.092
-3.350
8.037.953

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2021
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις μειώσεων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2021

249.291
45.805
0
295.096

2.377
0
0
2.377

0
0
0
0

1.043.246
96.128
1.139.374

468.621
324.691
0
793.312

440.715
257.579
-285.894
412.400

2.204.250
724.202
-285.894
2.642.559

59.036

0
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59.708

228.081

126.707

474.090

136.473

215.342

76.739

845.998

52.262

129.347

1.456.161

490.605

217.719

77.297

2.045.080

1.073.655

704.069

4.572.810

116.300

0

0

341.227

1.153.857

610.800

2.222.184

438.145

0

0

456.080

1.424.610

560.713

2.879.548

414.030

0

23.147

653.261

1.506.370

868.335

3.465.142

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις Λόγω
Απορροφήσεως Θυγατρικών
Αποσβέσεις μειώσεων
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022
Αναπόσβεστη αξία
Αναπόσβεστη αξία 01
Ιανουαρίου 2021
Αναπόσβεστη αξία 31
Δεκεμβρίου 2021
Αναπόσβεστη αξία 30 Ιουνίου
2022

Οι προσθήκες και οι αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων της Εταιρείας κατά την 30/6/2021 ήταν ΕΥΡΩ 133.983 και ΕΥΡΩ 63.235
αντίστοιχα.
Οι προσθήκες και οι αποσβέσεις περιουσιάκων στοιχέιων με δικαίωμα χρήσης της Εταιρείας κατά την 30/6/2021 ήταν ΕΥΡΩ
341.535 και ΕΥΡΩ 260.271 αντίστοιχα
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10.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αφορούν κυρίως ιδιοπαραγομένα προϊόντα λογισμικού, τα οποία πωλούνται σε
τρίτους, καθώς και άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά θυγατρικής εταιρείας από τον Όμιλο.
Ειδικότερα, 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, καθώς και των λοιπών άυλων
περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα.
ΟΜΙΛΟΣ
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου
2021
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2021
Προσθήκες
Προσθήκες από εξαγορά
LogOn
Προσθήκες από εξαγορά Bit
Software
Μειώσεις

Ανάπτυξη Λογισμικού

Λοιπά Λογισμικά

Πελατειακές σχέσεις

Σύνολο

8.189.744

2.785.668

3.294.158

14.269.570

1.201.038
0

90.300
0

63.770
0

1.355.108
0

9.390.782

2.875.968

3.357.928

15.624.678

437.697

39.660

0

477.357

0

90.467

0

90.467

26.068

117.225

0

143.293

0

0

0

0

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022

9.854.547

3.123.320

3.357.928

16.335.795

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου
2021
Αποσβέσεις

6.487.283

1.234.935

444.067

8.166.285

601.408

244.265

298.253

1.143.926

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2021

7.088.691

1.479.200

742.620

9.310.511

332.395

61.475

144.276

538.146

0

90.467

0

90.467

4.342

38.447

0

42.789

0

0

0

0

7.425.428

1.669.589

886.896

9.981.913

1.702.461

1.550.733

2.850.091

6.103.285

2.302.091

1.396.768

2.615.308

6.314.167

2.429.119

1.453.731

2.471.032

6.353.881

Αποσβέσεις
Προσθήκες από εξαγορά
LogOn
Προσθήκες από εξαγορά Bit
Software
Αποσβέσεις μειώσεων
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022
Αναπόσβεστη αξία 01
Ιανουαρίου 2021
Αναπόσβεστη αξία 31
Δεκεμβρίου 2021
Αναπόσβεστη αξία 30
Ιουνίου 2022
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου
2021
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2021
Προσθήκες
Προσθήκες Λόγω
Απορροφήσεως Θυγατρικών
Μειώσεις

Ανάπτυξη Λογισμικού

Λοιπά Λογισμικά

Πελατειακές σχέσεις

Σύνολο

7.508.311

2.263.721

151.400

9.923.432

780.921
0

0
0

0
0

780.921
0

8.289.232

2.263.721

151.400

10.704.353

630.526

2.821.758

4.253.736

272.376
801.452

272.376

0

0

0

0

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022

9.363.060

2.894.247

2.973.158

15.230.465

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου
2021
Αποσβέσεις

5.946.585

1.152.499

123.067

7.222.151

582.204

176.068

10.000

768.272

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2021

6.528.789

1.328.567

133.067

7.990.423

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις Λόγω
Απορροφήσεως Θυγατρικών
Αποσβέσεις μειώσεων
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022
Αναπόσβεστη αξία 01
Ιανουαρίου 2021
Αναπόσβεστη αξία 31
Δεκεμβρίου 2021
Αναπόσβεστη αξία 30
Ιουνίου 2022

311.603

5.234

23.515

340.352

580.763

281.413

399.749

1.261.925

0

0

0

0

7.421.155

1.615.214

556.331

9.592.700

1.561.726

1.111.222

28.333

2.701.281

1.760.443

935.154

18.333

2.713.928

1.941.905

1.279.033

2.416.827

5.637.765

Οι προσθήκες και οι αποσβέσεις της Εταιρείας κατά την 30/6/2021 ήταν ΕΥΡΩ 150.965 και ΕΥΡΩ 382.601 αντίστοιχα.
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10.3 Απόκτηση θυγατρικής
Α) LOG ON AE
Στις 4/1/2022 η Μητρική Εταιρεία πραγματοποίησε εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας «LOG ON ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο LOG ON AE που εδρεύει στη Λάρισα. Το συνολικό
συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 1.300.000 ευρώ. Το ποσό του τιμήματος προεξοφλημένο σε παρούσα αξία
ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 1.291.550.
Με βάση την σύμβαση, το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα συμφωνήθηκε να καταβληθεί ως εξής:
-την 04/01/2022, καταβολή ποσού ΕΥΡΩ 800.000
-την 04/07/2022, καταβολή ποσού ΕΥΡΩ 250.000
-την 04/01/2023, καταβολή ποσού ΕΥΡΩ 250.000

Στοιχεία Ενεργητικού που αποκτήθηκαν και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία Ενεργητικού που αποκτήθηκαν και τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν την
ημέρα απόκτησης της LOG ON AE:
4/1/2022
Προσαρμογές
εύλογης
αξίας

Λογιστική
Αξία

Eύλογη
αξία που
αναγνωριστικέ
στην
απόκτηση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός

49.449

49.449

1

1

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

2.285

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

2.285

51.735

0

51.735

47.090

0

47.090

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Χρηματοοικονομικά
προκαταβολές

στοιχεία

Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις

και
537.809

537.809

68.924

68.924

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

288.534

288.534

Σύνολο

895.267

0

895.267

Σύνολο κυκλοφορούντων

942.357

0

942.357

Σύνολο ενεργητικού

994.092

0

994.092

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

13.037

13.037

Λοιπές προβλέψεις

25.000

25.000

Λοιπές Μακροπροθεσμές Υποχρεώσεις

22.362

22.362
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Σύνολο

60.399

60.399

393.301

393.301

Φόρος εισοδήματος

23.111

23.111

Λοιποί φόροι και τέλη

51.703

51.703

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

26.468

26.468

124.779

124.779

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Έσοδα επόμενων χρήσεων

1.660

1.660

Σύνολο

621.022

621.022

Σύνολο υποχρεώσεων

681.421

681.421

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που
αποκτηθήκαν
Ποσοστό εξαγαράς από Όμιλο
Αξία στοιχείων που αποκτήθηκαν από τον
Όμιλο
Συνολικό
κόστος
εξαγοράς
Υπεραξία εξαγοράς LOG ON AE (προσωρινή)

312.670

100%
1.291.550
978.880

Επιμέτρηση εύλογων αξιών
Αξιολογώντας τα κριτήρια ορισμού και αναγνώρισης άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται από το Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 38, καθώς και το αντικείμενο της συναλλαγής, διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης
άυλων περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς:
•

Δεν αναγνωρίστηκαν συμβάσεις πελατών (πελατολόγιο λογισμικού)

•

Δεν αναγνωρίστηκαν λογισμικά προγράμματα

•

Δεν αναγνωρίστηκε εμπορικό σήμα καθώς η LOG ON ΑΕ παρέχει συγκεκριμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε
περιορισμένο κλάδο με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται οικονομικά οφέλη από την ύπαρξη εμπορικού σήματος.

Υπεραξία LOG ON AE

Η προκύπτουσα υπεραξία από την εξαγορά της LOG ON AE έχει αναγνωρισθεί ως ακολούθως:
Ποσά σε ΕΥΡΩ

30/6/2022

Τίμημα εξαγοράς
Εύλογη Αξία Ιδίων Κεφαλαίων που αποκτήθηκαν

1.291.550
312.670

Υπεραξία

978.880

Β ) BIT SOFTWARE
Στις 26/5/2022 η Μητρική Εταιρεία πραγματοποίησε εξαγορά το 75% της BIT Software.
Βάσει της συμφωνίας, η Entersoft απέκτησε αρχικά το 75% της εταιρείας έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την εξαγορά, η
Entersoft θα συγχωνεύσει την υφιστάμενη θυγατρική της στη Ρουμανία με τη νεοαποκτηθείσα BIT Software, προκειμένου να
εδραιώσει την παρουσία της στην αγορά. Η νέα εταιρεία θα λειτουργεί στη Ρουμανία με την επωνυμία BITSoftware. Τέλος, μετά
από μια περίοδο περίπου 3 ετών, η Entersoft θα εξαγοράσει τον μέτοχο μειοψηφίας της ενοποιημένης οντότητας και θα γίνει ο
μοναδικός ιδιοκτήτης της. Η μελλοντική αυτή υποχρέωση της Εταιρείας έχει αποτυπωθεί ως χρηματοοικονομική υποχρέωση
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στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε χρέωση των λοιπών αποθεματικών (Ίδια Κεφάλαια) και έχει αποτιμηθεί σε ποσό
ΕΥΡΩ 1.168 χιλ.

Στοιχεία Ενεργητικού που αποκτήθηκαν και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία Ενεργητικού που αποκτήθηκαν και τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν την
ημέρα απόκτησης της BIT SOFTWARE:
Λογιστική Αξία

26/5/2022
Προσαρμογές
εύλογης
αξίας

Eύλογη
αξία που
αναγνωριστικέ
στην
απόκτηση

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπός εξοπλισμός

489.369

489.369

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

23.371
512.740

23.371
0

512.740

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και
προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

119.203

119.203

69.597

69.597

843.532

843.532

Σύνολο κυκλοφορούντων

1.032.331

0

1.032.331

Σύνολο ενεργητικού

1.545.071

0

1.545.071

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Λοιπές προβλέψεις

40.000

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

339.889

Σύνολο

379.889

40.000
339.889
0

379.889

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος

74.585

74.585

1.715

1.715

87.717

87.717

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

221.223

221.223

Σύνολο

385.240

Σύνολο υποχρεώσεων

765.128

Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που
αποκτηθήκαν
Ποσοστό εξαγοράς από Όμιλο
Αξία στοιχείων που αποκτήθηκαν από τον
Όμιλο
Συνολικό κόστος
εξαγοράς
Υπεραξία εξαγοράς BIT SOFTWARE
(προσωρινή)

0

385.240
0

765.128
779.943

75%
3.000.000
3.220.057
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Υπεραξία BIT SOFTWARE
Η προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία από την εξαγορά της BIT SOFTWARE έχει αναγνωρισθεί ως ακολούθως:
Ποσά σε ΕΥΡΩ

30.06.2022

Τίμημα εξαγοράς
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Εύλογη Αξία Ιδίων Κεφαλαίων που αποκτήθηκαν
Υπεραξία (προσωρινή)

3.000.000
1.000.000
779.943
3.220.057

Η οριστικοποίηση του ύψους της προκύπτουσας υπεραξίας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
εξαγοράς της BIT SOFTWARE.

10.4 Απορρόφησή 100% θυγατρικών Επιχειρήσεων
Στις 1/6/2022 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των 100% θυγατρικών της εταιρειών (μη εισηγμένων) με την
επωνυμία «ΡΙΤΕΪΛ-ΛΙΝΚ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου», «OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και «LOG ON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» από την Εταιρεία, με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν.
4601/2019 της υπ’ αριθμόν 2637228ΑΠ/01-06-2022 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική
Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή (με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2872372/01-06-2022 και αρ. Πρωτοκόλλου
ανακοίνωσης: 2637228/01-06-2022), με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των ως άνω 100% θυγατρικών
εταιρειών Retail- Link, Optimum και Log On από την Εταιρεία μας σύμφωνα με την από 23-05-2022 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Eταιρείας, τις από 23-05-2022 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των απορροφούμενων Α.Ε., τις
διατάξεις των άρθρων 7-21 και 30-35 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 ως ισχύει και της με αριθμ. 12203/2305-2022 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλεξάνδρας Αντων. Αθανασίου

10.5 Υπεραξία Επιχειρήσεων
Στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2022 εμφανίζεται ποσό υπεραξίας ΕΥΡΩ
6.768.247 και ΕΥΡΩ 3.130.897 αντίστοιχα, που αναλύεται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Θυγατρική Εταιρεία
Retail Link

30.06.2022

31.12.2021

138.095

138.095

2.013.922

2.013.922

WEDIA

417.293

417.293

LOG ON AE

978.880

0

Optimum

BIT SOFTWARE

3.220.057

0

Υπεραξία

6.768.247

2.569.310
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10.6 Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
30/6/2022

31/12/2021

ENTERSOFT BULGARIA EOOD

180.000

180.000

ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL

100.000

100.000

RETAIL- LINK AE

0

730.372

ENTER SOFT MIDDLE EAST FZ LLC

0

393.705

OPTIMUM AE

0

4.957.883

WEDIA EΠΕ

501.841

501.841

BIT SOFTWARE

3.000.000

0

Υπόλοιπο λήξεως

3.781.841

6.863.801

Η Εταιρεία εξετάζει ετησίως αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης συμμετοχών και για όσες υπάρχουν ενδείξεις προβαίνει σε
έλεγχο απομείωσης.
Η Εταιρεία έχει λάβει απόφαση με ΔΣ στις 7/6/2022 τη λύση και εκκαθάριση της ENTER SOFT MIDDLE EAST FZ LLC, καθώς
είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητές της στα ΗΑΕ απευθείας από την Ελλάδα και όχι μέσω
τοπικής νομικής οντότητας. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία προέβη σε πρόβλεψη της διαγράφης της συμμετοχής της εταιρείας.
Το ποσό της απομείωσης της εν λόγω συμμετοχής καθώς και απαιτήσεων αξίας ΕΥΡΩ 573.983 έχει μεταφερθεί στα έξοδα
των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.
10.7 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Πελάτες
Προκαταβολές προμηθευτών
Επιταγές Εισπρακτέες (χαρτοφυλακίου)
Επιταγές Εισπρακτέες μεταβιβασμένες σε Τράπεζες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Μείον: Συνολικές απομειώσεις απαιτήσεων
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2022

31/12/2021

30/6/2022

31/12/2021

8.359.648

7.127.008

7.576.640

5.248.920

170.875

172.889

170.247

102.317

2.328.731

2.355.987

2.328.731

2.123.001

0

43.824

0

35.278

4.800

35.278

4.800

-1.661.526

-1.393.149

-1.480.346

-1.241.924

9.233.004

8.311.360

8.630.550

6.237.115
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10.8 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ποσού ΕΥΡΩ 777.420 αφορούν τοποθέτηση της Εταιρείας σε τραπεζικό ομόλογο
εξωτερικού (Ελβετία) της UBS που έχει υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση (Credit Rating: Aa2) σύμφωνα με αξιολόγηση της
Moody’s. Το ομόλογο έχει αποκτηθεί με σκοπό την καλύτερη απόδοση των διαθεσίμων της εταιρείας. Η αποτίμησή του γίνεται
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η ιεραρχία εύλογης αξίας των Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων είναι επιπέδου 1 (Level 1), η οποία είναι Επιπέδου 1, διότι βασίζεται σε παρατηρήσιμα
στοιχεία ενεργής αγοράς.
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2022

31/12/2021

30/6/2022

31/12/2021

862.907

480.726

862.907

480.726

0

400.000

0

400.000

Αποτίμηση στην εύλογη αξία

-85.487

-17.819

-85.487

-17.819

Υπόλοιπο λήξης περιόδου

777.420

862.907

777.420

862.907

Τραπεζικό προϊόν (ομόλογο)
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Αγορά

10.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2022
Διαθέσιμα στο ταμείο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021

30/6/2022

31/12/2021

9.334

4.017

3.827

1.267

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε ευρώ

15.821.163

9.446.190

14.017.707

6.294.745

Σύνολο:

15.830.497

9.450.207

14.021.534

6.296.011

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα του Ομίλου είναι κυρίως επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή
πιστοληπτική αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα κάτω των τριών μηνών.
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10.10 Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο
Το καταβεβλημένο και εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2022 ανήρχετο στο ποσό των ΕΥΡΩ
1.500.000 και διαιρείτο σε 30.000.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,05 εκάστη. Από
το 2016 έως την 12/5/2020, 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
ΕΥΡΩ 534.720,00 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά
ΕΥΡΩ 0,12 εκάστης.
Την 11.10.2019, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών ποσού έως
ΕΥΡΩ 163.200 και την έκδοση έως 544.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30
εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν σε Δημόσια Προσφορά.
Σε συνέχεια την απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11/10/2019 το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), κατά τη
συνεδρίαση της 18/2/2020, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Κύρια Αγορά του ΧΑΑ 5.000.000 κοινών
ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Την 26η Φεβρουαρίου 2020, ολοκληρώθηκε η διάθεση σε περιορισμένο κύκλο
προσώπων και διατέθηκαν 27.200 μετοχές. Την 05η Μαρτίου 2020, ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση
516.800 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.
Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12/5/2020 αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετά ψήφου
μετοχής της Εταιρείας από τριάντα λεπτά του ευρώ (ΕΥΡΩ 0,30) σε πέντε λεπτά του ευρώ (ΕΥΡΩ 0,05) και την αντικατάσταση
κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής μετοχής της Εταιρείας από έξι (6) νέες κοινές μετοχές της Εταιρείας με αύξηση του συνολικού
αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από 5.000.000 σε 30.000.000 νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας
ΕΥΡΩ 0,05 (stock split 1:6). Στη συνέχεια της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών της
Εταιρείας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της παρέμεινε αμετάβλητο.
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.
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.
Αποθεματικά
Τα αποθεματικά του Ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2021
Μεταβολή Λόγω
Εξαγοράς Θυγατρικής
Λοιπές Μεταβολές
Υπόλοιπο στις 30
Ιουνίου 2022

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιδία
συμμετοχή
στο
πρόγραμμα
ICT4GROWTH

Λοιπά

αποθεματικό

αποθεματικά

621.110

0

911.584

1.532.691

552.642

0

911.584

1.464.226

0

-1.168.538

0

-1.168.538

110.496

47.919

0

158.415

106.149

0

0

106.149

0

0

0

0

727.259

-1.168.538

911.584

470.302

663.138

47.919

911.584

1.622.641

Σύνολο

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά

Ιδία
συμμετοχή
στο
πρόγραμμα
ICT4GROWTH

Τακτικό

αποθεματικά

Σύνολο

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (άρθρο 158, του Ν. 4548/2018)
κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί
στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 01/04/2013 και σε συνέχεια της από 19/6/2012 απόφασης της
Γενικής Συνέλευσης της Eταιρείας, έλαβαν απόφαση επί του θέματος ημερήσιας διάταξης «Συμμετοχή σχεδίου της Εταιρείας
στα πλαίσια της Δράσης «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ICT4Growth», Χρηματοδότηση του σχεδίου, καθώς και κάλυψη
της απαιτούμενης Ιδίας Συμμετοχής.» Σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης, το ποσοστό της Ιδίας Συμμετοχής δεν μπορεί να
είναι κατώτερο του 25% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης που ανερχόταν στο ποσό των ΕΥΡΩ 1.560.324. Η
Εταιρεία, βάσει της από 19/6/2012 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε τη μη χρήση δανείου για το υπόλοιπο της
ιδιωτικής συμμετοχής (Προϋπολογισμός – Δημόσια Επιχορήγηση – Ελάχιστη Ιδία Συμμετοχή 25%) αλλά να καλυφθεί και αυτό
από Ιδία Συμμετοχή. Συνεπώς, η Εταιρεία αποφάσισε η απαιτούμενη Ιδία Συμμετοχή (Ελάχιστη Ιδία Συμμετοχή και Λοιπή
Ιδιωτική Συμμετοχή) ποσού ΕΥΡΩ 911.584 να καλυφθεί από φορολογηθέντα αποθεματικά, βάσει υφιστάμενων στοιχείων της
Εταιρείας.

10.11 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
Ο φόρος εισοδήματος πληρωτέος του Ομίλου και της Εταιρείας είναι ΕΥΡΩ 801.752 και ΕΥΡΩ 773.527 αντίστοιχα.
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10.12 Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Οι Τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, βάσει των υπαρχουσών συμβάσεων με τις
συνεργαζόμενες Τράπεζες είναι ΕΥΡΩ 12.315.308 , από τα οποία ΕΥΡΩ 5.088.977 είναι βραχυπρόθεσμες και ΕΥΡΩ
7.226.331 είναι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Η ανάλυση των εν λόγω δάνειων έχεις ως ακολούθως:
Ημερομηνία
Εταιρεία

Χρήση
Δανείου

Λήξης
Δανείου

Ονομαστικό
Επιτόκιο

Ποσό
Σύμβασης
(ποσά σε
ΕΥΡΩ)

Λογιστικό
Υπόλοιπο

Βραχυπρόθεσμό Ποσό

Μακροπρόθεσμο Ποσό

30/6/2022

30/6/2022

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

(ποσά σε
ΕΥΡΩ)

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Κεφάλαιο
Κίνησης

22.06.2027

2,20%

3.000.000

3.000.273

600.273

2.400.000

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Κεφάλαιο
Κίνησης

28.09.2024

2,30%

2.000.000

1.499.999

666.668

833.331

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Κεφάλαιο
Κίνησης

17.09.2026

2,20%

5.000.000

5.000.000

1.176.000

3.824.000

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Κεφάλαιο
Κίνησης

14.04.2023

2,50%

1.000.000

1.005.614

1.005.614

0

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Κεφάλαιο
Κίνησης

16.05.2023

2,50%

4.000.000

1.508.422

1.508.422

0

WEDIA ΕΠΕ

Κεφάλαιο
Κίνησης

16.7.2024

3,50%

400.000

301.000

132.000

169.000

15.400.000

12.315.308

5.088.977

7.226.331

Σύνολο
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10.13 EBITDA
EBITDA: Αποτελεί το δείκτη κερδοφορίας της οντότητας προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.
Υπολογίζεται με αναμόρφωση των αποσβέσεων στο αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων όπως αυτό αναφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2022

30/6/2021

30/6/2022

30/6/2021

3.478.920

4.288.669

1.093.764

2.530.969

Αναμορφώσεις για:
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

1.080.879

984.891

814.443

706.107

EBITDA

4.559.799

5.273.560

1.908.207

3.237.076

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

Φόρος Εισοδήματος περιόδου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2022

1/1-30/6/2021

1/1-30/6/2022

1/1-30/6/2021

540.143

836.670

185.587

483.909

Αναβαλλόμενος φόρος

-310.429

-5.996

-296.636

18.625

Σύνολο Φόρου Εισοδήματος

229.715

830.673

-111.048

502.534

10.15 Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν ως εξής :
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΕΥΡΩ ανά μετοχή)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2022

1/1-30/6/2021

1/1-30/6/2022

1/1-30/6/2021

3.016.736

3.318.466

1.251.956

2.485.237

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

0,1006

0,1106

0,0417

0,0828
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10.16 Κόστος μισθοδοσίας
Το κόστος μισθοδοσίας του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2022

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2021

30/6/2022

30/6/2021

Μισθοί, ημερομίσθια &
επιδόματα

4.906.562

4.193.393

3.332.547

2.886.754

Έξοδα κοινωνικής
ασφάλισης

1.088.684

871.674

752.523

632.429

9.769

13.302

0

13.302

161.622

228.745

89.451

126.247

6.166.637

5.307.114

4.174.521

3.658.732

Αποζημιώσεις απόλυσης
Λοιπές παροχές σε
εργαζομένους
Σύνολο

10.17 Αριθμός Προσωπικού
Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Μισθωτοί

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2022

30/6/2021

473

342

30/6/2022

30/6/2021

352

222
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10.18 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 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕNTERSOFT
Α.Ε.
30/6/2022
ΕNTERSOFT Α.Ε.
ENTERSOFT BULGARIA
ENTERSOFT ROMANIA
ENTER SOFT
MIDDLE EAST FZ LLC
WEDIA M AE

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

14.453

107.520

1/1 - 30/6/2022

ENTER SOFT
MIDDLE EAST
FZ LLC

WEDIA M
AE

297.941

BIT
SOTWARE
SA

29.180

-14.544

BIT SOTWARE SA

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕNTERSOFT
Α.Ε.
31/12/2021
ΕNTERSOFT Α.Ε.
ENTERSOFT BULGARIA
ENTERSOFT ROMANIA
RETAIL LINK AE

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

32.933

58.743

1/1 - 31/12/2021

RETAIL LINK
AE
10.408

ENTER
SOFT
MIDDLE
EAST FZ
LLC
278.429

OPTIMUM
AE
518

WEDIA M AE

3.800

298

ENTER SOFT
MIDDLE EAST FZ LLC
OPTIMUM AE
WEDIA M AE

30/6/2022
ΕNTERSOFT Α.Ε.
ENTERSOFT BULGARIA
ENTERSOFT ROMANIA
ENTER SOFT
MIDDLE EAST FZ LLC
WEDIA M AE
OPTIMUM AE
RETAIL LINK AE
LOGON ΑΕ

110.225
496

ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 30/6/2022
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ENTER SOFT
ENTERSOFT
ENTERSOFT
WEDIA M
MIDDLE EAST
BULGARIA
ROMANIA
AE
FZ LLC
24.412
107.519
1.850
23.799

OPTIMUM
AE
16.500

RETAIL LINK
AE

LOGON
ΑΕ

56.207

187.208

BIT SOTWARE
SA

4.000
1.944
1.020
12.186

BIT SOTWARE SA

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2022 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2022

66

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 -30/06/2021
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

31/12/2021

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

ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

24.345

65.132

RETAIL LINK
AE
43.895

ENTER
SOFT
MIDDLE
EAST FZ
LLC
20.660

OPTIMUM
AE

WEDIA M AE

1.267

38.325

WEDIA M AE

Οι όροι των συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη προβλέπουν ότι οι πωλήσεις προς τα συνδεδεμένα μέρη καθώς επίσης και
οι αγορές από αυτά, γίνονται σε κανονικές τιμές που επικρατούν στην αγορά κατά την δεδομένη χρονική στιγμή.
Η μητρική εταιρεία έχει παράσχει εγγύηση σε τράπεζα για τη σύναψη δανειακής σύμβασης της θυγατρικής της WEDIA M AE
ύψους ΕΥΡΩ 400.000.
10.19 Παροχές προς τη Διοίκηση και Διευθυντικά Στελέχη
Στο κονδύλι «Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης σε συγγενείς α΄ βαθμού με μέλη της διοίκησης» για το 2022 και το 2021
αφορούν στο σύνολο τους αμοιβές έμμισθου προσωπικού του οποίου οι συμβάσεις έχουν εγκριθεί από τις ετήσιες τακτικές
γενικές συνελεύσεις των μετόχων κατά την πρόσληψη τους, και σε ετήσια βάση γίνεται έγκριση των αποδοχών τους από τις
ετήσιες τακτικές συνελεύσεις των μετόχων.
Ποσά σε Ευρώ
Παροχές σε διοικητικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/6/2022
1/1-30/6/2021

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2022
1/1-30/6/2021

- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης σε μέλη της Διοίκησης

233.075

242.248

233.075

242.248

- Αμοιβές συνεδριάσεων διοικητικού συμβουλίου
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης σε συγγενείς
α΄βαθμού με μέλη της Διοίκησης
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης σε διοικητικά στελέχη

72.451
87.150

69.444
100.872

72.451
52.648

69.444
56.924

59.765

12.785

59.765

12.785

452.441

425.349

417.939

381.401

Σύνολο

10.20 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Α) Νομικά θέματα
Για τις επίδικες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου κατά τρίτων έχουν σχηματιστεί επαρκείς προβλέψεις λαμβάνοντας
υπόψη και την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας
και του Ομίλου.
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Β) Φορολογικά θέματα
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:
Επωνυμία
EΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

2021

ENTERSOFT BULGARIA EOOD

2008 - 2021

ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE
SRL

2016 - 2021

ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC
IMPZ

Υπάγεται στη FREE ZONE των
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ
ΕΜΙΡΑΤΩΝ

WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

2017-2021

BIT Software S.A.

2016-2021

SINOPTIX S.A

2016-2021

WISOFT PROFESSIONAL SERVICES
S.R.L

2016-2021

PAYDEMIC S.R.L

2016-2021

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά πως δεν θα υπάρχουν μελλοντικές επιβαρύνσεις από ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο.
Για τις χρήσεις 2011 έως 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες
Χρηματοοικονομικές τους Καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που
προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από
φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το ελεγκτικό
γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στην συνέχεια την υποβάλει ηλεκτρονικά στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Από τη χρήση 2016 και μετά η έκδοση του «Ετήσιου Πιστοποιητικού» είναι προαιρετική. Η φορολογική αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να προχωρήσει σε φορολογικό έλεγχο εντός του θεσπισθέντος πλαισίου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 36 του
Ν.4174/2013.
Γ) Λοιπά θέματα
Η Εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις σε τράπεζες για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων της θυγατρικής της WEDIA M ΕΠΕ
ύψους ΕΥΡΩ 400.000.
10.21 Επιπτώσεις του COVID-19 στις δραστηριότητες
Η εμφάνιση της ασθένειας του κορονοϊού (COVID-19) στις αρχές 2020 οδήγησε σε πρωτοφανή μέτρα (πχ lockdown) τις
κυβερνήσεις σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Η διοίκηση έλαβε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των στελεχών
που αποτελούν βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής της εξέλιξης και ο Όμιλος ξεπέρασε γρήγορα τις αρχικές αρνητικές
προβλέψεις και πέτυχε αύξηση των μεγεθών του τόσο στο μέτωπο των εσόδων όσο και των κερδών. Επιπρόσθετα, η διοίκηση
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της εταιρείας τα τελευταία χρόνια δίνει μεγάλη σημασία στη ρευστότητα του Ομίλου που είναι ισχυρή και αυτό της δίνει τη
δυνατότητα να σχεδιάσει με νηφαλιότητα τις μελλοντικές της ενέργειες.

Πάντοτε βέβαια παραμένει ως ενδεχόμενο η πανδημία COVID‐19 να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια
οικονομία για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες του Ομίλου ή να μειώσει τη ζήτηση
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά
αποτελέσματα του δεύτερου εξαμήνου του 2022. Όμως η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τη διαχείριση της πανδημίας κατά τις
χρήσεις 2020, 2021 καθώς και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, μας καθιστά αισιόδοξους για την επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί για το 2022 και ειδικότερα για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και ότι η πανδημία το δεύτερο εξάμηνο του 2022 δε θα
έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, όπως άλλωστε συνέβη το 2020 και το 2021,
καθώς και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Σημειώνουμε, άλλωστε ότι η γενικότερη κουλτούρα ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας που συνεχίζει να εξαπλώνεται
ραγδαία σε συνδυασμό με τις πρόσφατες επενδύσεις του Ομίλου, αλλά και την διαφαινόμενη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων
του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους ΕΥΡΩ 32 δισ., όπου αθροιστικά με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς πόρους που θα εισρεύσουν
έως το 2027, αναμένεται να αγγίξουν συνολικά τα ΕΥΡΩ 72 δις, αναδεικνύονται ως καταλυτικοί παράγοντες για την επιτάχυνση
της ανάκαμψης της οικονομίας. Ο Όμιλος, έχοντας επενδύσει πρόσφατα σε λογισμικά και υπηρεσίες cloud ERP/CRM,
ηλεκτρονικής τιμολόγησης, eCommerce και Logistics βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να αξιοποιήσει την ευκαιρία.
10.22 Επιπτώσεις της Ενεργειακής Κρίσης στις δραστηριότητες
Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε το 2021 χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη έλλειψη ενέργειας σε όλον τον
κόσμο, αλλά και της αλματώδους αύξησης των τιμών της, επηρεάζοντας χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο την Κίνα και,
μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα γνωρίζει σημαντική αύξηση στις τιμές σε όλες της μορφές της ενέργειας. Η
Εταιρεία και ο Όμιλος όντας εταιρεία εντάσεως εργασίες δεν επηρεάζεται έντονα από την ενεργειακή κρίση καθώς το κόστος
ενέργειας είναι μικρό. Παρά ταύτα, η Διοίκηση παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να πάρει όλα τα
απαραίτητα μέτρα που πιθανόν να χρειαστούν.
Πάντοτε βέβαια παραμένει ως ενδεχόμενο η ενεργειακή κρίση να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια
οικονομία για το 2022 και να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες του Όμιλου ή να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες της. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του 2022.
Όμως η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τη διαχείριση της κρίσης κατά τη χρήση του 2021, μας καθιστά αισιόδοξους για την
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2022.
10.23 Συνέπειες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία
O Όμιλος δε δραστηριοποιείται στις πληττόμενες αγορές ή ούτε έχει μεγάλη έκθεση σε εμπορεύματα που έχουν επηρεαστεί
από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία (όπως είναι η ενέργεια ή η γεωργία) και συνεπώς δεν έχει επηρεάσει σημαντικά τα
οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται για ένα γεγονός εν εξελίξει, η Διοίκηση παρακολουθεί τις
εξελίξεις και είναι προετοιμασμένη να λάβει τα απαιτούμενε μέτρα, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις συνθήκες.
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10.24 Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Συνεχίζοντας το επενδυτικό σχέδιο της, η Μητρική Εταιρεία η μητρική εταιρεία αποφάσισε συμφώνα με το πρακτικό ΔΣ
στις 1-7-2022 την αύξηση του Μετοχικού κεφαλιού της 100% θυγατρικής εταιρείας στη Ρουμανία ENTERSOFT ROMANIA
SOFTWARE SRL κατά 350.000 €.

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γεγονότα,
τα οποία να αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς
Καλλιθέα , 29/7/2022
Παντελής N. Νικολόπουλος

Αντώνιος Ν. Κοτζαμανίδης

Γρηγόριος Γ. Τσούρτος

Νεκταρία Α. Λιβανίου

Οικονομικός και Διοικητικός
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθυντής
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