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και 2019/980, και του Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129. Η επένδυση στις μετοχές ενέχει κινδύνους. Οι δυνητικοί επενδυτές θα
πρέπει να διατρέξουν ολόκληρο το Ενημερωτικό Δελτίο και ιδίως να διαβάσουν την ενότητα
«Παράγοντες Κινδύνου».
Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έγκρισής του από
το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά
νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την
έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή έως την έναρξη της
διαπραγμάτευσης σε Ρυθμιζόμενη Αγορά, η Εταιρεία υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του
Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει.
H έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου δεν θα πρέπει να θεωρείται
ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρεία και την ποιότητα των Νέων Μετοχών που αποτελούν το αντικείμενο του
Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική τους εκτίμηση ως προς την
καταλληλότητα της επένδυσης στις Νέες Μετοχές της Εταιρείας.
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Α. ΓΛΩΣΣΑΡΙ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Α.Ι.Α.: Νοείται ο επαγγελματικός φορέας Association of International Accountants
Ανάδοχοι:

Νοούνται

η

«ΒΕΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

και

η

«ΚΥΚΛΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.».
Απόφαση Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών ή Απόφαση Η.ΒΙ.Π.: Νοείται η υπ' αριθμόν 34
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. με τίτλο «Υπηρεσία
κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών - Η.ΒΙ.Π.», όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.
Αύξηση: Νοείται η αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των €
667.368 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς έως
2.224.560 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου Μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη όπως
αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.11.2019.
Γενική Συνέλευση ή Γ.Σ.: Νοείται η γενική συνέλευση των Μετόχων, είτε είναι τακτική είτε έκτακτη.
Διαδικασία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών ή Διαδικασία Η.ΒΙ.Π.: Νοείται η διαδικασία
πρόσβασης στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών που προβλέπεται από την Απόφαση
Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών.
Διαχειριστής Σ.Α.Τ.: Νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ATHEXCSD), η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα
Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).
Διοικητικό Συμβούλιο ή Δ.Σ.: Νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΔΛΠ: Νοούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
ΔΠΕ: Νοούνται τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
ΔΠΧΑ: Νοούνται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Εισαγωγή: Νοείται η εισαγωγή του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη
Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 15.11.2019 Έκτακτη ΓΣ.
Ε.Κ.: Νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.
Έκδοση ή Δημόσια Προσφορά: Νοείται η δημόσια προσφορά έως 2.224.560 Μετοχών στο
επενδυτικό κοινό, βάσει της από 15.11.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της Εταιρείας.
Ε.Κ.Π.Α.: Νοείται το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΛ.Κ.Α.Τ.: Νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ
ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ATHEXCSD).
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ): Νοούνται οι εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης
απόδοσης (alternative performance measures), κατά την έννοια των από κατευθυντήριων γραμμών
(guidelines) της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών (European Securities and Markets Authority), οι
οποίες περιλαμβάνονται στο με στοιχεία ESMA/2015/1415el έγγραφό της.
Ενημερωτικό Δελτίο ή ΕΔ: Νοείται το παρόν έγγραφο που συντάχθηκε από την Εταιρεία σύμφωνα
με τον Κανονισμό 2017/1129, τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980
και τον Ν. 3401/2005 κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1129, όπως ισχύουν, αποκλειστικά προς το σκοπό της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής
των Νέων Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς. Η διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι 12 μήνες από την ημερομηνία
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έγκρισης αυτού, ήτοι την 01.07.2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως
ισχύει.
Ε.Π.Ε.Υ.: Νοείται η Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ήτοι κάθε νομικό πρόσωπο του
οποίου το σύνηθες επάγγελμα ή δραστηριότητα είναι η παροχή μιας ή περισσότερων επενδυτικών
υπηρεσιών σε τρίτους ή η διενέργεια μιας ή περισσότερων επενδυτικών δραστηριοτήτων σε
επαγγελματική βάση. Ως Ε.Π.Ε.Υ. νοείται και κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί σχετική
άδεια από άλλο κράτος - μέλος σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ.
Εργάσιμη Ημέρα: Οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία το Χ.Α., ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. και οι τράπεζες
λειτουργούν

στην

Αθήνα

και

παράλληλα

διενεργούνται

συναλλαγές

στο

Διευρωπαϊκό

Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (Trans-European
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System-TARGET 2).
Εταιρεία ή Εκδότρια ή Epsilon Net: Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EPSILON NET
Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» με τον διακριτικό
τίτλο «Epsilon Net» με έδρα στην Θεσσαλονίκη, πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 – 55534 - Ζώνη ΕΜΟ.
Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις: Νοούνται οι ετήσιες δημοσιευμένες
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν στις 31
Δεκεμβρίου 2017, 2018, και 2019 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ελέγχθηκαν από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, εγκρίθηκαν από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Εταιρείας και
δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.
Ε.Χ.Α.Ε.: Νοείται ο όμιλος εταιρειών Χρηματιστηρίου Αθηνών.
ΗΔΤ: Νοείται το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.
Η.Β.Ι.Π.: Νοείται το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών, το οποίο αποτελεί μηχανισμό άντλησης
κεφαλαίων που παρέχεται κεντρικά στο σύστημα διόδευσης χρηματιστηριακών εντολών για τη
διεξαγωγή των δημοσίων προσφορών
Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου: Νοείται η από 01.07.2020, κατά την οποία εγκρίθηκε το
Ενημερωτικό Δελτίο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ιδιωτικό Συμφωνητικό: Νοείται το από 20.12.2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών
ανάμεσα στον βασικό μέτοχο ( κ. Ιωάννη Μυτιληναίο) της «HIT HOSPITALITY INTEGRATED
TECHNOLOGIES A.E.», (ο «Βασικός Μέτοχος») και της «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία
Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» (η «Εταιρεία»). Συγκεκριμένα, με
το από 20.12.2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, 86.020 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,93 η
καθεμία της «HIT HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES A.E.», μαζί με όλα τα επ’ αυτών και
εξ αυτών δικαιώματα και υποχρεώσεις που αντιπροσωπεύουν το τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%)
του μετοχικού κεφαλαίου της, πωλήθηκαν, παραχωρήθηκαν, μεταβιβάσθηκαν και παραδόθηκαν στην
Εταιρεία, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 41 του
Ν. 4548/2018.
Κάθετες Αγορές: Ως κάθετη αγορά νοείται η οποιαδήποτε αγορά στην οποία οι οντότητες έχουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες, που είναι ίδιες σε όλες τις επιχειρήσεις της εν λόγω κάθετης
αγοράς (π.χ. φαρμακεία, συνεργεία αυτοκινήτων).
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Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129: Νοείται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια
προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη
Αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ», όπως ισχύει.
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/979: νοείται ο κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕE) με αριθμό. 2019/979 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019 «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (EE) 2017/1129
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά
με τις βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες στο περιληπτικό σημείωμα ενημερωτικού δελτίου, τη
δημοσίευση και την ταξινόμηση των ενημερωτικών δελτίων, τις διαφημίσεις για κινητές αξίες, τα
συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου και την πύλη κοινοποίησης, και για την κατάργηση του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 382/2014 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/301 της Επιτροπής».
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/980: νοείται ο κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕE) με αριθμό. 2019/980 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019 «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129
όσον αφορά τη μορφή, το περιεχόμενο, τον έλεγχο και την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου που
πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών
προς διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004
της Επιτροπής».
Καταστατικό: Νοείται το καταστατικό της Εταιρείας ή, ανάλογα με την περίπτωση και τα
συμφραζόμενα, έτερων νομικών προσώπων.
Μεγάλη Επιχείρηση: Νοείται η επιχείρηση που απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα προσωπικό
και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της υπερβαίνει τα € 50.000 χιλ., ενώ ο ετήσιος ισολογισμός της
υπερβαίνει τα € 43.000 χιλ., βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μεσαία Επιχείρηση: Νοείται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό και ο
ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα € 50.000 χιλ., ενώ ο ετήσιος ισολογισμός της δεν
υπερβαίνει τα € 43.000 χιλ., βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Μετοχές: Νοούνται, κατά περίπτωση, οι υφιστάμενες μετοχές, οι Νέες Μετοχές και οι τυχόν έτερες
μετοχές της Εταιρείας που δύνανται να εκδίδονται από καιρού εις καιρόν σύμφωνα με το νόμο, το
Καταστατικό και τις οικείες αποφάσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων της.
Μέτοχοι: Νοούνται οι κάτοχοι Μετοχών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Α.Τ. κατά την
οικεία ημερομηνία αναφοράς.
Μικρή Επιχείρηση: Νοείται η επιχείρηση που απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό και ο
ετήσιος κύκλος εργασιών της, όπως και ο ισολογισμός της, δεν υπερβαίνει τα € 10.000 χιλ., βάσει του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ν. 3016/2002: Νοείται ο νόμος περί εταιρικής διακυβέρνησης, θεμάτων μισθολογίου και άλλων
διατάξεων.
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Ν. 3401/2005: Νοείται ο νόμος σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο για τη δημοσιά προσφορά κινητών
αξιών και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση.
Ν. 4449/2017: Νοείται ο νόμος περί του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσιας εποπτείας επί του ελεγκτικού έργου και λοιπών
διατάξεων.
Νέες Μετοχές: Νοούνται οι έως 2.224.560 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές ονομαστικής
αξίας € 0,30 εκάστη, που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με την από
15.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Νομικός Ελεγκτής ή Δικηγορική Εταιρεία: Νοείται η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία
«Λαμπαδάριος και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων», οδός Σταδίου αρ. 3, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.
Όμιλος: Νοείται ο όμιλος εταιρειών που περιλαμβάνει την Εταιρεία και τις θυγατρικές της εταιρείες
«EPSILON PYLON Α.Ε.», «EPSILON HR A.E.», «EPSILON EUROPE PLC» «EVOLUTIONSNT PLC»
και «EVOLUTIONSNT (UK) LTD» και «EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.»
Οριζόντιες Αγορές: Νοούνται οι αγορές οι οποίες αν και διαφέρουν μεταξύ τους εμφανίζουν κοινές
ανάγκες και απαιτήσεις ως προς την επιχειρησιακή εξυπηρέτησή τους από τον Όμιλο.
Πανελλήνιο Δίκτυο Αντιπροσώπων-Μεταπωλητών των προϊόντων Πληροφορικής : Νοείται το
σύνολο των εταιρειών , όπου έχουν το δικαίωμα να μεταπωλούν τα προϊόντα Πληροφορικής που
παράγει και εμπορεύεται ο Όμιλος σε τελικούς πελάτες στην επικράτεια της χώρας.
Πολύ Μικρή Επιχείρηση: Νοείται η επιχείρηση που απασχολεί από 0 έως 10 άτομα προσωπικό και
ο ετήσιος κύκλος εργασιών της, όπως και ο ισολογισμός της, δεν υπερβαίνει τα € 2.000 χιλ. βάσει του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12.1.2001 (EL 2001 L 10/33) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σ.Α.Τ.: Νοείται το Σύστημα Άυλων Τίτλων.
ΣΟΕΛ ή Σ.Ο.Ε.Λ.: Νοείται το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Σύμβουλος Έκδοσης: Νοείται η «ALPHA BANK Α.Ε.».
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος: Νοείται η «ALPHA BANK Α.Ε.».
Τιμή Διάθεσης: Νοείται η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών όπως θα ορισθεί από το Συντονιστή Κύριο
Ανάδοχο σε συνεννόηση με το Δ.Σ. της Εταιρείας κατ΄ εξουσιοδότηση της από 15.11.2019 Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών ή Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π.: Νοείται η υπηρεσία κατάρτισης
ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών, που παρέχεται από το Χ.Α., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση
Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών.
Χ.Α.: Νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών
Android: Νοείται το λειτουργικό σύστημα της Google για ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα.
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CRM (Customer Relationship Management): Νοούνται τα Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με
Πελάτες.
ERP (Enterprise Resource Planning): Νοούνται τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.
HIT Α.Ε.: Νοείται η «HIT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «HIT HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES A.E.».
IOS: Νοείται το λειτουργικό σύστημα της Apple για ταμπλέτες κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές
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Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά:
α) τη Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών της Εταιρείας από την Αύξηση, και
β) την Εισαγωγή του συνόλου των Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με
βάση την από 15.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και
την από 25.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, η Αύξηση αφορά στην έκδοση έως 2.224.560 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου
Μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος των
παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς.
Στο Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι
πληροφορίες που είναι απαραίτητες, προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο
τρόπο να αξιολογήσουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση,
τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου.
Το Ενημερωτικό Δελτίο αποτελείται από: (α) το Περιληπτικό Σημείωμα, (β) τους Παράγοντες Κινδύνου,
(γ) το Έγγραφο Αναφοράς, (δ) το Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου, και (ε) το Παράρτημα.
Η σύνταξη και η διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας. Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία, της οποίας η
δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει και τους κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, και η οποία αφορά στην Εταιρεία και στην
Αύξηση.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με το
Ενημερωτικό Δελτίο θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της
Εταιρείας πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τηλ.: 2310981700, (υπεύθυνος ο κ. Κουτκουδάκης
Ιωάννης).
Έγκριση Αρμόδιας Αρχής
Το X.A., κατά τη συνεδρίαση της 26.06.2020, αφού διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών
προϋποθέσεων Εισαγωγής, ενέκρινε την Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του
Χ.Α. του συνόλου των 13.400.000 κοινών ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας υπό την αίρεση της
έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της επιτυχούς
ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα
θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία και της επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.
Το Ενημερωτικό Δελτίο εγκρίθηκε από την από 01.07.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, Αθήνα, Τ.Κ. 10562, τηλ. 210
3377100, https://www.hcmc.gr/), ως αρμόδια αρχή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το παρόν μόνο διότι πληροί τα
πρότυπα της πληρότητας, της δυνατότητας κατανόησης και της συνεκτικότητας που επιβάλλονται βάσει
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ως ισχύει και η εν λόγω έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ευνοϊκή γνώμη για την Εταιρεία και την ποιότητα των Νέων Μετοχών
που αποτελούν το αντικείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να προβούν σε δική
τους εκτίμηση ως προς την καταλληλότητα της επένδυσης στις κινητές αξίες της Εταιρείας.
Υπεύθυνα Πρόσωπα
Τα φυσικά πρόσωπα, εκ μέρους της Εταιρείας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Ενημερωτικού
Δελτίου, είναι τα εξής:
▪
▪
▪

Μίχος Ιωάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας
Κουτκουδάκης Ιωάννης, Οικονομικός Διευθυντής, Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας
Μιχαλόπουλος Πασχάλης, Νομικός Σύμβουλος, Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας

Η επαγγελματική διεύθυνση των ανωτέρω είναι η διεύθυνση της Εταιρείας, πάροδος 17 ης Νοέμβρη 87,
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
10

Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα υπεύθυνα πρόσωπα εκ μέρους
της Εταιρείας, που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου δηλώνουν ότι είναι υπεύθυνοι
για το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και για το σύνολο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων που έχουν περιληφθεί σε αυτό, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 6 του
Ν.3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και
των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, ως ισχύουν.
Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα ως άνω αναφερόμενα φυσικά
πρόσωπα που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου, ο Σύμβουλος Έκδοσης και
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος ALPHA BANK Α.Ε. (καταστατική έδρα Σταδίου 40, Αθήνα, 10252) και οι
Ανάδοχοι βεβαιώνουν ότι αυτό έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1129 και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979 ως ισχύουν και του
Ν.3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
Η Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα ως άνω αναφερόμενα φυσικά
πρόσωπα που επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου, ο Σύμβουλος Έκδοσης και
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος ALPHA BANK Α.Ε.(καταστατική έδρα Σταδίου 40, Αθήνα, 10252) και οι
Ανάδοχοι δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού
Δελτίου που καθίσταται διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν
κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο είναι,
καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του.
Ο Σύμβουλος Έκδοσης και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δηλώνουν ότι πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Ν.3401/2005, ήτοι έχουν άδεια για την παροχή
της επενδυτικής υπηρεσίας της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης
σύμφωνα με την περίπτωση 7 του Τμήματος Α του Παραρτήματος Ι του Ν.4514/2018, όπως ισχύει.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων
που συμμετέχουν στην Εισαγωγή, τα οποία επηρεάζουν την εν λόγω Εισαγωγή, πέραν όσων
αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
H εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» δηλώνει ότι για τους σκοπούς του άρθρου 6 του Ν. 3401/2005, του άρθρου 2
της Απόφασης 3/398/22.9.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της
παρ. 1.2 του Παραρτήματος 1 και 11 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της (ΕΕ) 2019/980, όπως
ισχύουν είναι υπεύθυνη για τις ακόλουθες διακριτές ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3.1.1.2 Ελεγκτικές εργασίες της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.»
3.8.1 Επενδύσεις Ομίλου Χρήσεων 2017-2019
3.8.2 Κυριότερες Επενδύσεις υπό υλοποίηση κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού
Δελτίου
3.9
Οργανωτική Δομή
3.10.1 Πηγές Κεφαλαίων
3.10.2 Ρευστότητα
3.17 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
3.18
Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Χρήσεων
2017-2019
3.21
Σημαντικές Μεταβολές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση της Εκδότριας
4.1
Δήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης
4.2
Κεφαλαιοποίηση και Χρέος

καθώς και το Παράρτημα Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019.
Επιπλέον δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο των ανωτέρω ενοτήτων του
Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό,
οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου είναι, καθ’ όσον
γνωρίζει, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενο τους.

Πληροφορίες από τρίτους
Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και προέρχονται από τρίτα
μέρη επισημαίνονται με σχετική υποσημείωση στην οποία προσδιορίζονται οι πηγές των εν λόγω
πληροφοριών και έχουν αναπαραχθεί πιστά και η Εταιρεία εξ όσων γνωρίζει, είναι σε θέση να
βεβαιώσει, με βάση τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί από τρίτα μέρη, ότι δεν υπάρχουν
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παραλείψεις που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες ανακριβείς ή παραπλανητικές.
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ)
2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

του Χ.Α.
(https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company/1175 ),
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia),
της Εταιρείας
(https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=3518)
του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης «ALPHA BANK Α.Ε.»
(https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia)
του Αναδόχου «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
(https://www.betasecurities.com/wp-content/uploads/documents/epsilonnet-sci-newsletter)
και του Αναδόχου «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»
(http://www.cyclos.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE
%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1.aspx)

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας
Προσφοράς, δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της
Εταιρείας στην Αθήνα, στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων (Λεωφ. Συγγρού 350, 176 74 Καλλιθέα,
αρμόδιος κα. Μαρίνα Μαντζουράνη, τηλ 211 500 7000), στα γραφεία της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη
(πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας),και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κύριου
Αναδόχου «ALPHA BANK A.E.», Σταδίου 40, 10252, Αθήνα, τηλ. 210-3260000, και των Αναδόχων
«ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Λεωφ. Αλεξάνδρας 29, 11473 Αθήνα, τηλ. 210-6478900 και
«ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Πανεπιστημίου 39, 10564 Αθήνα, τηλ. 210-3364300
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1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ενότητα A — Εισαγωγή και προειδοποιήσεις
Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε
επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του
Ενημερωτικού Δελτίου ως συνόλου. Κατά περίπτωση ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει το σύνολο ή
μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου. Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν
το Περιληπτικό Σημείωμα, αλλά μόνον εάν το Περιληπτικό Σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή
ασυνεπές, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, ή δεν παρέχει, σε συνδυασμό με
τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που
εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.
Εκδότρια των Μετοχών είναι η εταιρεία «Epsilon Net Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης
και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» με διακριτικό τίτλο «Epsilon Net Α.Ε.». Η έδρα της Εταιρείας
βρίσκεται στην πάροδο 17ης Νοέμβρη 87 στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κωδικός LEI (Legal Entity Identifier/ Κωδικός
Νομικής Οντότητας) της Εταιρείας είναι 2138007CWC1NYS6B6N87.
Ο κωδικός ISIN (International Securities Identification Νumber/Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων)
των κοινών Μετοχών της Εταιρείας είναι GRS 498003003.
Αρμόδια αρχή για την έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
(Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: 210 3377100).
Ενότητα B — Βασικές πληροφορίες για τον εκδότη
Β.1 «Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών;»
Η Εταιρεία με την επωνυμία «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και
Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» και διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E», ιδρύθηκε το 1999 (ΦΕΚ
6383/4-8-1999) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με
αριθμό μητρώου 92218 και καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό 038383705000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ
43452/62/Β/99/194). Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της
Εταιρείας είναι «EPSILON NET S.A.».
O κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρείας είναι 2138007CWC1NYS6B6N87.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η διάρκειά της ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Η Εταιρεία
συστάθηκε στην Ελλάδα, η έδρα της βρίσκεται στην πάροδο 17 Νοέμβρη 87, στο Δήμο Πυλαίας –
Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι
τηλεφωνικοί αριθμοί της Εταιρείας είναι 211 500 7000 και 2310 981 700.
Την 21.02.2008 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. του συνόλου των κοινών
ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.
• Ιστοσελίδα
Τα αντικείμενα δραστηριότητας του Ομίλου της EPSILON NET διακρίνονται επιχειρησιακά σε δύο
τομείς:
Τομέας Πληροφορικής, οι δραστηριότητες του οποίου περιλαμβάνουν: α) την εξέλιξη πλατφορμών
υβριδικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής (PYLON) β) την ανάπτυξη και πώληση
προϊόντων επιχειρησιακού λογισμικού, γ) τον σχεδιασμό και υλοποίηση ιδιωτικών έργων πληροφορικής
δ) την ανάπτυξη και εξέλιξη γνωσιολογικών βάσεων δεδομένων και εργαλείων εντοπισμού και εξόρυξης
δεδομένων (data mining), ε) την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης μέσω διαφόρων δυνατοτήτων που
παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη e-forologia, όπως το δίκτυο επίλυσης φορολογικών θεμάτων
Komvos, το περιοδικό Epsilon 7, το ηλεκτρονικό φορολογικό – λογιστικό περιοδικό e-magazine, στ) την
παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης επί των προϊόντων επιχειρησιακού λογισμικού στους
τελικούς χρήστες αυτών.
Τομέας Εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες του οποίου επικεντρώνονται: α) στην ανάπτυξη
τεχνολογικών λύσεων online και ασύγχρονης εκπαίδευσης, β) στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών
προϊόντων και υπηρεσιών, γ) στην επαγγελματική εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και
επαγγελματιών και δ) στην παροχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
οικονομικής κατεύθυνσης μέσω ακαδημαϊκών (University of London, ΕΚΠΑ) και επαγγελματικών
φορέων (Α.Ι.Α., ΣΟΕΛ). Η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών γίνεται μέσω των δύο εκπαιδευτικών
δομών (που διαθέτει η εταιρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) οι οποίες είναι πιστοποιημένες από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιπλέον, η Epsilon Net έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων ως κέντρο Δια βίου μάθησης ΙΙ και ως Κολέγιο με τον διακριτικό τίτλο
«Epsilon Net College». Διευκρινίζουμε ότι η εταιρεία παρέχει την διαδικασία της εκπαίδευσης, ενώ η
εποπτεία των εξετάσεων και η τελική πιστοποίηση των σπουδαστών γίνεται από τους συνεργαζόμενους
ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς φορείς.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το
μετοχολόγιο της 24.06.2020:
Μέτοχοι
Ιωάννης Μίχος

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Δικαιώματα ψήφου
Αριθμός κοινών μετοχών
9.475.366
9.475.366

% ΜΚ
84,787%
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Λοιποί μέτοχοι <5%
1.700.074
1.700.074
15,213*%
ΣΥΝΟΛΟ
11.175.440
11.175.440
100,000%
Πηγή: Μετοχολόγιο της Εταιρείας 24.06.2020, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
* Σημειώνεται ότι η διασπορά των Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.1.2.1.4 του Κανονισμού του
Χ.Α., ανέρχεται σε 11,05%.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας την 15.11.2019, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την από 16.04.2020 συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:
1. κ. Μίχο Ιωάννη του Νικολάου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. κα Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου, Αναπλ. Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,
3. κ. Κουτκουδάκη Ιωάννη του Αντωνίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,
4. κ. Πρασσά Βασίλειο του Γαβριήλ, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,
5. κ. Μιχαλόπουλο Πασχάλη του Γεωργίου, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.,
6. κ. Γρίμπελα Ανδρέα του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,
7. κα Αικατερίνη Δασκαλοπούλου του Γεωργίου, Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,
8. κ. Κομνηνό Νικόλαο του Ζαχαρία, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.,
9. κ. Αβδημιώτη Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
O έλεγχος των ετήσιων δημοσιευμένων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας για τη χρήση 2017 διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτρη Δρακόπουλο
(Α.Μ.ΣΟΕΛ 40061) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.».
O έλεγχος των ετήσιων δημοσιευμένων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας για τις χρήσεις 2018 και 2019 διενεργήθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κα Ελένη
Σκαλιώτου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 23671) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.».
Β.2 «Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον Εκδότη;»
Πίνακας 1: Λογαριασμός αποτελεσμάτων
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 1 για τις χρήσεις 2017-2019:
Σύνολο Εσόδων (ποσά σε € χιλ.)
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως (ποσά σε € χιλ.)
Καθαρά Κέρδη που αποδίδονται στους ιδιοκτήτες μητρικής (ποσά σε €
χιλ.)

2019

2018

2017

17.977,98
10.204,05

16.227,74
8.551,45

14.090,09
7.396,66
734,08

1.161,89

824,72

Ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων

10,79%

15,2%

-

Περιθώριο κέρδους εκμετάλλευσης

56,76%

52,70%

52,50%

7,83%
0,1287

6,40%
0,1859

5,61%
0,1133

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους
Κέρδη ανά μετοχή (ποσά σε €)

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, για τα οποία έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες
από την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε., σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400. Λόγω της
αλλαγής παρουσίασης στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από
θυγατρική σε συγγενή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της χρήσης 2019, τα συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και 2017
έχουν αναμορφωθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη»,
όπως αναφέρεται και στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.

Πίνακας 2: Ισολογισμός
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 2 για τις χρήσεις 2017-2019:
(ποσά σε € χιλ.)

2019

2018

2017

Σύνολο Ενεργητικού

27.106,78

22.802,12

18.878,87

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

13.506,55

12.074,70

11.602,60

(1,12)

(1.845,83)

(1.249,04)

Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος *

* Υπολογίζεται ως ο μακροπρόθεσμος δανεισμός συν το βραχυπρόθεσμο δανεισμό μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα. Το Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος της 31.12.2019 περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις μίσθωσης.
Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, για τα οποία έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες
από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400. Λόγω της
αλλαγής παρουσίασης στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από
θυγατρική σε συγγενή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της χρήσης 2019, τα συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και 2017
έχουν αναμορφωθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη»,
όπως αναφέρεται και στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.

Πίνακας 3: Κατάσταση ταμειακών ροών
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 3 για τις χρήσεις 2017-2019:
(ποσά σε € χιλ.)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

2019

2018

2017

2.173,29

1.079,60

1.317,82

(1.432,90)

(496,40)

(1.717,92)

144,93

3.000,88

1.154,41
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Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα

885,31

3.584,09

754,31

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, για τα οποία έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες
από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400. Λόγω της
αλλαγής παρουσίασης στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από
θυγατρική σε συγγενή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της χρήσης 2019, τα συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και 2017
έχουν αναμορφωθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη»,
όπως αναφέρεται και στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.

Β.3 «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον Εκδότη;»
Παράγοντες Κινδύνου που σχετίζονται με τον Τομέα Δραστηριότητας της Εταιρείας και του
Ομίλου
1. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κλάδο, οι εξελίξεις του οποίου
επηρεάζουν τη δυνατότητα της Εταιρείας να διατηρήσει το ρυθμό ανάπτυξής της και την
κερδοφορία της. Τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να προωθήσει επιτυχώς τα υπάρχοντα προϊόντα ή
να αναπτύξει νέα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις ενδέχεται να
επηρεάσει την κερδοφορία της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου.
2. Ορισμένα από τα προϊόντα της Εταιρείας εξαρτώνται τεχνικά από υποδομές της Microsoft
3. Η Εταιρεία υπόκειται σε κινδύνους σχετικά με τη διασπορά των επενδύσεών της σε συμμετοχές
που αφορούν αποκλειστικά επιχειρήσεις του τομέα της Πληροφορικής.
4. Τόσο τα προϊόντα όσο και οι συνοδευτικές υπηρεσίες πρέπει υποχρεωτικά να εναρμονίζονται με
το εκάστοτε ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο της χώρας, το οποίο υφίσταται συχνές
τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται συνεχή ανάγκη για προσαρμογές και
επικαιροποίηση των προϊόντων του Ομίλου σε τακτική βάση. Αν οι επιμέρους απαιτούμενες
προσαρμογές δεν πραγματοποιηθούν έγκαιρα και ολοκληρωμένα, θα δημιουργηθούν προβλήματα
αξιοπιστίας των προϊόντων έναντι των αντίστοιχων του ανταγωνισμού και θα μειωθεί συνολικά το
κύρος και το επίπεδο γενικής αποδοχής των προϊόντων που απολαμβάνει ο Όμιλος.
5. Τυχόν επέλευση εθνικών κρίσεων υγείας ή/και πανδημιών ενδέχεται να προκαλέσουν ύφεση της
οικονομίας, μείωση της οικονομικής δραστηριότητας των εταιρειών και κατ’ επέκταση να
συμπιέσουν την κερδοφορία της Εταιρείας και να περιορίσουν τη δυνατότητά της να διανείμει
μέρισμα
6. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και η προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας αποτελούν
προϋπόθεση για τη διατήρηση και την επέκταση της πελατειακής βάσης του Ομίλου. Τυχόν
αδυναμία του Ομίλου να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που
προσφέρει η Εταιρεία ενδέχεται να επηρεάσει τη κερδοφορία και τα αποτελέσματα του Ομίλου.
Παράγοντες Κινδύνου που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται η Εταιρεία
και ο Όμιλός της
1. Η διατήρηση και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας αποτελεί σημαντικό
παράγοντα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός της. Τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να
προστατεύσει επιτυχώς τη πνευματική της ιδιοκτησία ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη
κερδοφορία της.
Παράγοντες Κινδύνου που σχετίζονται με την μετοχική σύνθεση
1. Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας κ. Μίχος Ιωάννης με πλειοψηφικό ποσοστό 84,79% (το οποίο
μετά την Αύξηση θα διαμορφωθεί σε 70,71%) έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου και
κατ’ επέκταση τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μονομερώς
και ως εκ τούτου ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς βραχυπρόθεσμα η μερισματική πολιτική ή/και
η τιμή διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας.
Ενότητα Γ – Βασικές πληροφορίες για τις κινητές αξίες
Γ.1 «Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;»
Οι έως 2.224.560 Νέες Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 της Εταιρείας, που προσφέρονται με το
Ενημερωτικό Δελτίο, είναι νέες, κοινές, ονομαστικές, άυλες, μετά ψήφου Μετοχές εκπεφρασμένες σε
Ευρώ (€), οι οποίες θα εισαχθούν στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., σύμφωνα με την από 15.11.2019
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και την από 25.06.2020 συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και θα εκδοθούν βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του
Καταστατικού της Εταιρείας. Ο κωδικός ISIN (International Securities Identification Number / Διεθνής
Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων) των Μετοχών της Εταιρείας είναι: GRS 498003003.
Κάθε Μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από
το Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο
περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος.
Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση ούτε στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των
Μετοχών της Εταιρείας. Οι Μετοχές δεν έχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες μετατροπής.
Ως προς τα ζητήματα της διάθεσης κερδών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 158-163 του Ν.
4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 33 του Καταστατικού της Εταιρείας. Για τη χρήση 2018, η
Εταιρεία δεν διένειμε μέρισμα στους Μετόχους της. Με την από 26.06.2020 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, να προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση, τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2019 του ποσοστού των 35% των
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Καθαρών Κερδών μετά την αφαίρεση του Τακτικού Αποθεματικού.
Γ.2 «Που πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;»
Η Εταιρεία θα αιτηθεί την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. και η έναρξη
διαπραγμάτευσης αυτών αναμένεται την 15.07.2020.
Γ.3 «Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;»
1. Πωλήσεις Μετοχών από τον βασικό μέτοχο (με ποσοστό 70,71% μετά την Αύξηση)ή τυχόν
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρεία ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών, ενδέχεται να
επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της Εταιρείας.
2. Μελλοντική έκδοση νέων Μετοχών πιθανόν να απομειώσει τη συμμετοχή των μετόχων στην
Εταιρεία (dilution) σε περίπτωση που δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους ή σε
περίπτωση που δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων.
Ενότητα Δ – Βασικές πληροφορίες για τη Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών και την Εισαγωγή
προς διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά
Δ.1 «Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύω στην εν λόγω
κινητή αξία;»
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών Μετοχών της Εταιρείας που συνεδρίασε στις
15.11.2019, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με
κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.
4548/2018, μέχρι του ποσού € 667.368,00. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και διατεθούν μέσω
της Δημόσιας Προσφοράς έως 2.224.560 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές ονομαστικής
αξίας € 0,30 εκάστη. Επιπλέον, αποφάσισε τη διαγραφή του συνόλου των Μετοχών από την
Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Εισαγωγής
αυτών, στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3371/2005).
Η τυχόν υπέρ το άρτιο διάφορα θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της
Εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Συνεπώς, το καταβεβλημένο μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την Αύξηση θα ανέρχεται σε € 4.020.000, διαιρούμενο σε 13.400.000
κοινές ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 έκαστη.
Προϋπόθεση έκδοσης των Νέων Μετοχών είναι η έγκριση της Εισαγωγής αυτών στην Ρυθμιζόμενη
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005). Η Δημόσια
Προσφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του
Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Εάν οι Μετοχές δεν εισαχθούν στην
Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., θα ματαιωθεί η έκδοση τους και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία
συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο
(2) εργάσιμων ημερών.
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής στο Συντονιστή Κύριο
Ανάδοχο, στους Αναδόχους, καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους Χειριστές του λογαριασμού τους στο
Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της
Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Οι Ειδικοί Επενδυτές, υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής απευθείας στον
Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και στους Αναδόχους. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς θα
πραγματοποιηθεί η κατανομή των Μετοχών στους επενδυτές ως εξής:
− Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 667.368
Μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των
Ιδιωτών Επενδυτών, και
− Το υπόλοιπο 70% των Μετοχών (ήτοι έως και 1.557.192 Μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης)
θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα
εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών).
Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του
ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Μετοχών, οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών
Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι
δε Μετοχές, που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνόλου των
προς διάθεση Μετοχών, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.
Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Μετοχών, πρέπει να
διατηρεί Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της
Δημόσιας Προσφοράς, αίτηση εγγραφής για τις Μετοχές, σε συμμόρφωση με τους όρους και
προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129,
ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και η Εταιρεία όρισαν ως ανώτατη τιμή το ποσό των € 2,80 για έκαστη
των Νέων Μετοχών. Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι
Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Βook building») και θα είναι κοινή για όλους
τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά.
Βάσει της εγκυκλίου 23/22.06.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών
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από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο αναλυτική
ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένου της Τιμής Διάθεσης, η οποία
θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των
Μετοχών στο Χ.Α. παρουσιάζεται ακολούθως:
Γεγονός

Ημερομηνία

Έγκριση από το Χ.Α. της Εισαγωγής των 13.400.000 Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του
Χ.Α. υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Νέων Μετοχών
και της επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κανονισμό του Χ.Α.

Παρασκευή,
26.06.2020

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τετάρτη,
01.07.2020

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

Πέμπτη,
02.07.2020

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου

Πέμπτη,
02.07.2020

Δημοσίευση, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α., ανακοίνωσης δεσμευτικού εύρους
τιμών στο ΗΔΤ του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στις ιστοσελίδες του Συμβούλου Δευτέρα 06.07.2020
Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και των Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς
Παύση Διαπραγμάτευσης των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., πριν την
Τρίτη 07.07.2020
έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.*
Τετάρτη,
08.07.2020
Παρασκευή,
10.07.2020

Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς
Ανακοίνωσης της Τιμής Διάθεσης και κατανομή των Νέων Μετοχών

Δευτέρα,13.07.2020

Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών Μετοχών
Τρίτη, 14.07.2020
από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές
Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εκδότρια.
Παράδοση των Μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο
Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Τρίτη, 14.07.2020

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
Τετάρτη,
15.07.2020
Τετάρτη,
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
15.07.2020
* Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου
διασποράς είναι αρνητική, οι Μετοχές της Εταιρείας θα παραμείνουν σε διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά
του Χ.Α. Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και
ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.
Διαγραφή των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. *

Διασπορά
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το
μετοχολόγιο της 24.06.2020 καθώς και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Αύξησης υπό τις
παραδοχές ότι η Αύξηση θα καλυφθεί πλήρως και αποκλειστικά από νέους μετόχους και κανένας εκ
των νέων μετόχων δεν θα αποκτήσει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας.
Πριν την Αύξηση
Μέτοχοι
Ιωάννης Μίχος
Επενδυτικό κοινό (Λοιποί Μέτοχοι)
<5%
Σύνολο

Μετά την Αύξηση

Αριθμός
Μετοχών
9.475.366

%
Συμμετοχής
84,787%

Αριθμός Μετοχών
9.475.366

%
Συμμετοχής
70,71%

1.700.074
11.175.440

15,213%
100,00%

3.924.634
13.400.000

29,29%
100,00%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία
*Σημειώνεται ότι η διασπορά των Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.1.2.1.4 του
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Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, ανέρχεται α) την 24.06.2020 σε 11,05%, και β) μετά την Αύξηση σε 25,82%. Η
διασπορά μετά την Αύξηση (ήτοι 25,82%) εισήχθη υπό τις παραδοχές ότι (i) η Αύξηση θα καλυφθεί πλήρως και
αποκλειστικά από νέους μετόχους, (ii) τα πρόσωπα που δεν προσμετρώνται στην εκτίμηση της επάρκειας της
διασποράς, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1.4 του Κανονισμού του Χ.Α., δεν εγγράφονται για Νέες Μετοχές και (iii)
κανένας εκ των νέων μετόχων δεν θα αποκτήσει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας.
** Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή υπολογίζεται ως το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» του Ομίλου την
31.12.2019, όπως προκύπτει από τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 οι
οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, διαιρούμενο με
το συνολικό αριθμό των μετοχών.

Εκτιμώμενα έξοδα προσφοράς
Οι συνολικές δαπάνες για την Αύξηση εκτιμώνται σε € 423 χιλ., με βάση την ανώτατη τιμή που ορίσθηκε
από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και την Εκδότρια σε € 2,80 ανά Νέα Μετοχή. Οι επενδυτές δεν
επιβαρύνονται με έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς.
Δ.2 «Γιατί καταρτίζεται το παρόν ενημερωτικό δελτίο;»
Το σύνολο των καθαρών εσόδων, ήτοι μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού
€ 423 χιλ. περίπου, με βάση την ανώτατη τιμή που ορίσθηκε από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και την
Εκδότρια σε € 2,80 ανά Νέα Μετοχή, θα ανέρχεται σε έως € 5.805,9 χιλ. Η χρήση των καθαρών εσόδων,
σύμφωνα με την από 25.06.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναμένεται να
πραγματοποιηθεί ως εξής:
1. Συμμετοχή σε εταιρείες πληροφορικής & τεχνολογίας Η Εταιρεία σκοπεύει να συμμετάσχει στο
μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο εταιρειών πληροφορικής και τεχνολογίας στην Ελλάδα ή/και στο
εξωτερικό. Η συμμετοχή θα πραγματοποιείται μέσω αγοράς υφιστάμενων μετοχών ή/και εταιρικών
μεριδίων ή/και μέσω συμμετοχής σε αυξήσεις κεφαλαίων ή/και μέσω συμμετοχής σε ομολογιακά
δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Οι εταιρείες στις οποίες η Εταιρείας σκοπεύει
να συμμετάσχει θα διαθέτουν:
▪ εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και προϊόντα σε συμπληρωματικούς τομείς με εκείνους
που ήδη δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ή
▪ πελατολόγιο από Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, που είτε δεν χρησιμοποιούν κάποια από τα
προϊόντα λογισμικού και υπηρεσιών που διαθέτει ο Όμιλος είτε έχουν παρωχημένες τεχνολογικά
λύσεις λογισμικών εμπορικών εφαρμογών, ERP, CRM και WMS και για αυτό το λόγο θα είναι
πιθανοί πελάτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου.
Οι βασικοί στόχοι των εν λόγω συμμετοχών είναι οι εξής:
▪ Η ανάπτυξη σε νέες Κάθετες αγορές
▪ Η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου με συμπληρωματικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες.
▪ Η ενίσχυση του πελατολογίου με Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις στις οποίες θα μπορούσαν
να υπάρξουν συνέργειες πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας (σταυροειδείς
πωλήσεις).
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι οι υποψήφιες προς εξαγορά εταιρείες ουδεμία σχέση θα έχουν
με τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας.
2. Ανάπτυξη νέων προϊόντων λογισμικού για Κάθετες αγορές για την Ελλάδα ή/και το
εξωτερικό
Η Εταιρεία σκοπεύει να επεκτείνει τη σειρά προϊόντων της που ανταποκρίνονται στις ανάγκες
επιχειρήσεων και οντοτήτων σε Κάθετες Αγορές, νέες ή/και υφιστάμενες.
3. Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις πληροφορικής με στόχο την εξεύρεση συνεργατών για την
επέκταση του Ομίλου στο εξωτερικό Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει μέρος των καθαρών
εσόδων της Αύξησης για να καλύψει τα έξοδα συμμετοχής (ενοικίαση και διαμόρφωση εκθεσιακού
περιπτέρου, ενοικίαση εξοπλισμού, προωθητικό υλικό, κόστη παράλληλων εκδηλώσεων για
υποψήφιους πελάτες/συνεργάτες καταχωρήσεις σε έντυπους και ηλεκτρονικούς καταλόγους &
προωθητικές ενέργειες για αύξηση των επισκεπτών)της στις διεθνείς εκθέσεις πληροφορικής. Η
συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις πληροφορικής θα γίνει είτε μέσω συμμετοχής εκπροσώπων της σε
στοχευμένες επιχειρηματικές αποστολές, είτε μέσω συμμετοχής της Εταιρείας με ολοκληρωμένη
εκθεσιακή παρουσία, ώστε να προβάλλει πλήρως τα προϊόντα της και το επίπεδο τεχνολογικής
καινοτομίας τους. Σκοπός της συμμετοχής της στις εν λόγω εκθέσεις είναι η εξεύρεση και
συνεργασία με εταιρείες του εξωτερικού σε τεχνολογικό ή/και εμπορικό επίπεδο για τη διεύρυνση
του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο των διεθνών εκθέσεων πληροφορικής διοργανώνονται
παράλληλες εκδηλώσεις για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των
«εκθετών» και «διακεκριμένων επισκεπτών-αγοραστών» οι οποίες είναι από τους καλύτερους
τρόπους για την εξεύρεση συνεργατών για την δομημένη επέκταση στο εξωτερικό. Η Εταιρεία
διαθέτει τα στελέχη και την εμπειρία για την αξιοποίηση τόσο των διεθνών εκθέσεων όσο και των
επιχειρηματικών εκθέσεων στις οποίες σκοπεύει να συμμετάσχει το 2021.
Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση θα διατεθεί εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών
από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Για τις κατηγορίες προορισμού κεφαλαίων υπ’ αριθμόν. 1 και 2 ανωτέρω θα διατεθεί έως ποσοστό 90%
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από τα καθαρά έσοδα της Αύξησης, ήτοι κατά μέγιστο ποσό € 5.225,3 χιλ. καθώς δεν δύναται να
προσδιοριστεί το ακριβές ποσό κεφαλαίου για κάθε μία από τις ανωτέρω υπό 1. και 2 χρήσεις κατά την
Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα διαθέσει για την υπ’ αριθμόν 3
χρήση ανωτέρω, ποσοστό 10% από τα καθαρά έσοδα της Αύξησης, ήτοι κατά μέγιστο ποσό € 580,6
χιλ. (με βάση την ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή).
Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι η Εταιρεία και
οι θυγατρικές της δεν έχουν συνάψει ουδεμία νομικά δεσμευτική συμφωνία για κανέναν από τους
ανωτέρω τρεις προορισμούς χρήσεως των καθαρών εσόδων.
Σε περίπτωση που τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προοριζόμενα για τις υπ’ αριθμόν 1 και 2 χρήσεις
ανωτέρω, δεν επαρκούν για τις ως άνω χρήσεις, αυτές θα χρηματοδοτηθούν από υφιστάμενες γραμμές
χρηματοδότησης ή/και από νέο τραπεζικό δανεισμό
Μέχρι τη διάθεσή τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα αντληθέντα από τη Δημόσια Προσφορά κεφάλαια
θα τοποθετηθούν σε καταθετικά προϊόντα και λοιπές βραχυπρόθεσμες επενδύσεις χαμηλού κινδύνου.
Δεν υφίστανται συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που να επηρεάζουν σημαντικά
την παρούσα Δημόσια Προσφορά Νέων Μετοχών ή την Εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο
Χ.Α., πλην των κατωτέρω:
• Ο Νομικός Ελεγκτής «Λαμπαδάριος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» και η ελεγκτική
εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», θα λάβουν αμοιβή για τη διενέργεια των ελέγχων τους και την υποστήριξη
του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης στο πλαίσιο της παρούσας
Αύξησης.
• Ο Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, καθώς και οι Ανάδοχοι θα λάβουν αμοιβές
που σχετίζονται με την Αύξηση. Επίσης, έχουν συνάψει και ενδέχεται να συνάψουν στο μέλλον
συμβάσεις με την Εταιρεία, και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών τους.
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2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η επένδυση στις μετοχές της Εταιρείας ενέχει κινδύνους. Προτού λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική
απόφαση σχετικά με τις μετοχές της Εταιρείας, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν
προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται παρακάτω και τις λοιπές πληροφορίες που
περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και των
σημειώσεων αυτών. Οι κίνδυνοι που περιγράφονται παρακάτω αποτελούν εκείνους που γνωρίζει η
Εταιρεία κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου και αφορούν ειδικά την Εταιρεία και τον Όμιλό
της ή/και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και τις μετοχές της.
Η κατωτέρω σειρά παράθεσης των κινδύνων ανά κατηγορία είναι με βάση την πιθανότητα επέλευσής
τους και την εκτιμώμενη ένταση του αρνητικού αντικτύπου που δύναται να έχει η επέλευσή τους.
Η ισχύς του Ενημερωτικού Δελτίου είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία έγκρισής του από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2.1. Παράγοντες Κινδύνου που σχετίζονται με την Εταιρεία και τον Όμιλο
2.1.1. Παράγοντες Κινδύνου που σχετίζονται με τον Τομέα Δραστηριότητας της Εταιρείας και
του Ομίλου
1. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο κλάδο, οι εξελίξεις του
οποίου επηρεάζουν τη δυνατότητα της Εταιρείας να διατηρήσει το ρυθμό ανάπτυξής της
και την κερδοφορία της. Τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να προωθήσει επιτυχώς τα
υπάρχοντα προϊόντα ή να αναπτύξει νέα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές
εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσει την κερδοφορία της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του
Ομίλου.
Η αγορά της πληροφορικής χαρακτηρίζεται από ταχύτατες μεταβολές οι οποίες πηγάζουν, μεταξύ
άλλων, από την εξέλιξη στα τεχνολογικά πρότυπα των H/Y (hardware) και του λογισμικού, αλλαγές στις
απαιτήσεις των πελατών λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης διείσδυσης των τεχνολογιών cloud και
mobile στην καθημερινότητα τους και από την εισαγωγή νέων προϊόντων κ.α. Για να παραμείνει
ανταγωνιστική η Εταιρεία, είναι απαραίτητο να συνεχίσει να εξελίσσει, επεκτείνει και καθετοποιεί το
μίγμα των προϊόντων της, ενσωματώνοντας τις νέες τεχνολογίες στον τομέα του λογισμικού που
αναπτύσσει.
Η Epsilon Net έχει επενδύσει στην Υβριδική (Hybrid) τεχνολογία που εξασφαλίζει τη λειτουργία ενός
επιχειρησιακού λογισμικού σε Η/Υ για χρήστες που βρίσκονται εντός της επιχείρησης ενώ ταυτόχρονα
παρέχει την δυνατότητα οι ίδιες λειτουργικότητες να μπορούν να εκτελεστούν από έναν χρήστη που
βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης είτε μέσω διαδικτυακού ιστού (web) από ένα
σημείο πρόσβασης σε υπολογιστή, είτε μέσω κινητών (mobile) συσκευών με ταυτόχρονη χρήση των
δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία υπολογιστικού νέφους (cloud). Η ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια
της καινοτόμου πλατφόρμας ανάπτυξης λογισμικού PYLON έγινε με αυτή την προσέγγιση και οι
εφαρμογές λογισμικού που αναπτύχθηκαν με τη χρήση αυτής της πλατφόρμας ενσωματώνουν τις νέες
σύγχρονες δυνατότητες που επιτάσσει η εποχή. Επιπλέον, ο Όμιλος, κατά την 31.12.2019 είχε
αναπόσβεστη αξία άυλων πάγιων στοιχείων που αφορούν ανάπτυξη λογισμικού (ολοκληρωμένα
προϊόντα) € 4,65 εκατ., τα οποία αντιπροσωπεύουν το 17,15% του ενεργητικού του Ομίλου και
αναπόσβεστη αξία αύλων παγίων που αφορούν ανάπτυξη λογισμικού (μη ολοκληρωμένα προϊόντα) €
0,90 εκατ., η οποία αντιπροσωπεύει το 3,32% του ενεργητικού του Ομίλου. Θα πρέπει να επισημανθεί
ότι το 2019, ο κύκλος εργασιών του Τομέα της Πληροφορικής αντιπροσώπευε το 96% του συνόλου
του κύκλου εργασιών του Ομίλου.
Εάν δεν κατορθώσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που προκύπτουν από την εξέλιξη της
τεχνολογίας με τη δημιουργία νέων ή, με την κατάλληλη τροποποίηση των υπαρχόντων προϊόντων της
έγκαιρα και οικονομικά ή, αν αποτύχει να ικανοποιεί επαρκώς τις ανάγκες των πελατών της με τα
προϊόντα αυτά, τότε είναι πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και τα
λειτουργικά της αποτελέσματα.
Ο κίνδυνος αυτός αφορά τόσο την μητρική εταιρεία όσο και τις θυγατρικές της, αφού όλες οι συμμετοχές
του Ομίλου που έχουν πραγματοποιηθεί και αυτές που σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν αφορούν
συμμετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων του τομέα Πληροφορικής.
Η Εταιρεία αντιλαμβανόμενη τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας
είναι διατεθειμένη να αφιερώσει τους απαραίτητους πόρους για την παρακολούθηση των εξελίξεων και
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την επιτυχή προσαρμογή της σε αυτές τις αλλαγές. Μια ενδεχόμενη υστέρηση προσαρμογής της
Εταιρείας ή τυχόν αδυναμία της Εταιρείας να αφιερώσει τους απαραίτητους πόρους και το κατάλληλο
ανθρώπινο δυναμικό ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργία της.
Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου αυτού αναμένεται να επηρεαστούν πτωτικά οι πωλήσεις του
Ομίλου χωρίς αντίστοιχη μείωση των εξόδων, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη επιδείνωση των
περιθωρίων κερδοφορίας της Εταιρείας.
2. Ορισμένα από τα προϊόντα της Εταιρείας εξαρτώνται τεχνικά από υποδομές της Microsoft
Η ανάπτυξη της πλατφόρμας PYLON και κατ’ επέκταση των προϊόντων πληροφορικής της Εταιρείας
γίνεται με την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων της εταιρείας Microsoft.
Επιπλέον η Εταιρεία έχει επιλέξει σε αρκετές περιπτώσεις τα προϊόντα της που συνδέονται σε σύννεφο
(cloud), να φιλοξενούνται στο δίκτυο AZURE της Microsoft. Οι επιλογές αυτές στην πάροδο των
τελευταίων ετών έχουν ως αποτέλεσμα την κατάταξη της Εταιρείας ως Gold Partner της Microsoft. Από
τις συγκεκριμένες τεχνολογικές επιλογές προκύπτει κίνδυνος εξάρτησης από την Microsoft και πιο
συγκεκριμένα από την μελλοντική της ανάπτυξη, την τεχνολογική της εξέλιξη και την βιωσιμότητα της.
Συγκεκριμένα, τα προϊόντα της Εταιρείας που χρησιμοποιούν την τεχνολογία της Microsoft
αντιπροσωπεύουν το 96% του κύκλου εργασιών του Ομίλου και το σύνολο των εσόδων από τον τομέα
Πληροφορικής. Με τη Microsoft έχουν υπογραφεί τα τελευταία χρόνια συμβάσεις εμπορικής
συνεργασίας για τη διάθεση αδειών του SQL Server καθώς και για την μεταπώληση υπηρεσιών Cloud
Microsoft Azure, οι οποίες με τη λήξη τους ανανεώνονται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η τελευταία
ανανέωση της σύμβασης αυτής υπογράφηκε στις 27.10.2017 και είναι τριετούς διάρκειας. Επιπλέον,
εάν στο μέλλον οι υποδομές της Microsoft αποσυρθούν ή εάν οι τιμές τους αυξηθούν σε επίπεδο μη
βιώσιμο για την Εταιρεία, η Εταιρεία θα πρέπει να απευθυνθεί σε νέο πάροχο υποδομών, μια σύνθετη
διαδικασία που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις και τεχνικά προβλήματα στις παρεχόμενες
υπηρεσίες Cloud Microsoft Azure της Εταιρείας και ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τα
αποτελέσματα και την κερδοφορία της Εταιρείας.
3. Η Εταιρεία υπόκειται σε κινδύνους σχετικά με τη διασπορά των επενδύσεών της σε
συμμετοχές που αφορούν αποκλειστικά επιχειρήσεις του τομέα της Πληροφορικής.
Οι συμμετοχές που έχει πραγματοποιήσει η επιχείρηση αλλά και αυτές που σχεδιάζει να
πραγματοποιήσει αφορούν τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο επιχειρήσεων του τομέα Πληροφορικής. Οι
επιχειρήσεις αυτές επηρεάζονται άμεσα από ταχύτατες μεταβολές οι οποίες πηγάζουν, μεταξύ άλλων,
από την εξέλιξη στα τεχνολογικά πρότυπα των H/Y (hardware) και του λογισμικού, αλλαγές στις
απαιτήσεις των πελατών λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης διείσδυσης των τεχνολογιών cloud και
mobile στην καθημερινότητα τους, την εισαγωγή νέων προϊόντων κ.α. Επιπλέον, από τη συνολική
δραστηριότητα του Ομίλου 22% των εσόδων προέρχεται από προϊόντα που συνδέονται με την
πλατφόρμα PYLON, και 78% προέρχεται από προϊόντα μη εξαρτώμενα από την πλατφόρμα κατά την
31.12.2019. Επιπλέον, την 31.12.2019, ποσοστό 45,07% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται
από τις θυγατρικές του στον κλάδο πληροφορικής (σημειώνεται ότι οι συγγενείς εταιρείες δεν
ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης). Εάν οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος
δεν κατορθώσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που προκύπτουν από την εξέλιξη της
τεχνολογίας με τη δημιουργία νέων ή, την κατάλληλη τροποποίηση των υπαρχόντων προϊόντων τους
και υπηρεσιών τους έγκαιρα και οικονομικά ή, αν αποτύχουν να ικανοποιήσουν επαρκώς τις ανάγκες
των πελατών τους με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτές, τότε είναι πιθανό να επηρεαστούν αρνητικά
ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και τα λειτουργικά τους αποτελέσματα και κατά συνέπεια και τα
αντίστοιχα μεγέθη της Εταιρείας και του Ομίλου. Επιπλέον, εάν η πλατφόρμα PYLON καταστεί
παρωχημένη σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά
τα αποτελέσματα και η κερδοφορία του Ομίλου.
4. Τόσο τα προϊόντα όσο και οι συνοδευτικές υπηρεσίες πρέπει υποχρεωτικά να
εναρμονίζονται με το εκάστοτε ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο της χώρας, το οποίο
υφίσταται συχνές τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται συνεχή ανάγκη για
προσαρμογές και επικαιροποίηση των προϊόντων του Ομίλου σε τακτική βάση. Αν οι
επιμέρους απαιτούμενες προσαρμογές δεν πραγματοποιηθούν έγκαιρα και
ολοκληρωμένα, θα δημιουργηθούν προβλήματα αξιοπιστίας των προϊόντων έναντι των
αντίστοιχων του ανταγωνισμού και θα μειωθεί συνολικά το κύρος και το επίπεδο γενικής
αποδοχής των προϊόντων που απολαμβάνει ο Όμιλος
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Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα επιχειρησιακού λογισμικού και στην παροχή εκπαιδευτικών
υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες τα οποία πρέπει να εναρμονίζονται με το
εκάστοτε ρυθμιστικό, φορολογικό, εργατικό και γενικά νομοθετικό πλαίσιο. Οι συνεχείς αλλαγές στην
Ελληνική νομοθεσία και στο ρυθμιστικό περιβάλλον απαιτούν την άμεση προσαρμογή των
πληροφοριακών συστημάτων των επιχειρήσεων έτσι ώστε να είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τις
ισχύουσες φορολογικές και άλλες διατάξεις. Η ταχύτητα και η συχνότητα αυτών των αλλαγών αλλά
πολύ περισσότερο η σχεδόν άμεση χρονικά υποχρεωτική εφαρμογή τους αποτελεί πάντοτε έναν
παράγοντα κινδύνου για τις εταιρείες ανάπτυξης επιχειρησιακού λογισμικού. Σημειώνεται ότι 95,7 %
του κύκλου εργασιών του Ομίλου την 31.12.2019 προέρχεται από τη δραστηριότητά της που σχετίζεται
με λογισμικά του Ομίλου που επηρεάζονται συχνά από αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας και τα
έξοδα που σχετίζονται με την έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού ανέρχονταν σε € 5,568 εκατ. την
31.12.2019.
Η τυχόν αδυναμία σωστής, ολοκληρωμένης και άμεσης προσαρμογής των εφαρμογών επιχειρησιακού
λογισμικού που παράγει ο Όμιλος στο μέλλον και η ενδεχόμενη καθυστέρηση ενσωμάτωσης
νομοθετικών αλλαγών σε σχέση με εφαρμογές λογισμικού ανταγωνιστικών επιχειρήσεων θα επιφέρει
πλήγμα στην αξιοπιστία της, μείωση των ανανεώσεων στα ετήσια συμβόλαια υποστήριξης, μείωση του
ρυθμού αύξησης των νέων πωλήσεων και τελικά μείωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων και της
κερδοφορίας της.
5. Τυχόν επέλευση εθνικών κρίσεων υγείας ή/και πανδημιών ενδέχεται να προκαλέσουν
ύφεση της οικονομίας, μείωση της οικονομικής δραστηριότητας των εταιρειών και κατ’
επέκταση να συμπιέσουν την κερδοφορία της Εταιρείας και να περιορίσουν τη δυνατότητά
της να διανείμει μέρισμα
Τυχόν κρίσεις υγείας τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο ενδέχεται να απαιτήσουν τον κατ’
οίκον περιορισμό του πληθυσμού προς αποφυγή μετάδοσης ασθενειών. Τέτοια μέτρα προστασίας
ενδέχεται να μειώσουν την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, και κατ’ επέκταση να
καταστήσουν αναγκαία τη μείωση των αναγκών υποστήριξης μέσω των λογισμικών του Ομίλου. Κατά
τη διάρκεια της πανδημίας SARS- CoV-2 το 2019-2020, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η Ελλάδα,
έθεσαν σε ισχύ αυστηρά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών και κατά συνέπεια η
ελληνική οικονομία αναμένει επιβράδυνση κατά το 2020-2021. Συγκεκριμένα ο Δείκτης Οικονομικού
Κλίματος σημείωσε μείωση στις 88,5 μονάδες κατά το Μάιο 2020 σε σχέση με τον Απρίλιο 2020 (99,3
μονάδες) ενώ ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ευρωζώνη σημείωσε αύξηση στις 67,5 μονάδες
για το Μάιο σε σχέση με τις 64,9 μονάδες τον Απρίλιο1.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, λόγω των επιδράσεων της πανδημίας
COVID-19, δεν προέκυψε διακοπή συμβολαίων υφιστάμενων πελατών και συνεπώς το μέρος των
πωλήσεων που προέρχεται από τους υπάρχοντες πελάτες δεν επηρεάστηκε ενώ η μείωση της αξίας
των πωλήσεων του Ομίλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο στην προηγούμενη χρήση ήταν μη
σημαντική, ήτοι της τάξης του 1% και προήλθε από περιορισμό του αριθμού νέων πελατών.
Παρόλα αυτά, η επιδημία COVID‐19 ενδέχεται να επιφέρει μελλοντικές αρνητικές συνέπειες στην
παγκόσμια οικονομία, ενώ στο μέλλον είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες των
πελατών του Ομίλου και κατ’ επέκταση να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.
Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα
του Ομίλου στο μέλλον.
Ωστόσο, δεδομένου του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα της επιδημίας, ο βαθμός στον οποίο ο COVID‐19
θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του Ομίλου θα εξαρτηθεί από τις γενικές μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες
παραμένουν αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια τη δεδομένη στιγμή. Είναι
πιθανό αν η περαιτέρω εξάπλωση του COVID‐19 (παρά τα υφιστάμενα αποτελέσματα περιορισμού
και ελέγχου του στην Ελλάδα) να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, γεγονός που πιθανά
να επηρεάσει δυσμενώς τη ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου, ή να προκαλέσει άλλα απρόβλεπτα
γεγονότα, καθένα από τα οποία θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα,
στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
6. Η αύξηση της αναγνωρισιμότητας και η προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας
αποτελούν προϋπόθεση για τη διατήρηση και την επέκταση της πελατειακής βάσης του

1

http://iobe.gr/docs/situation/BCS_01062020_REP_GR.pdf

22

Ομίλου. Τυχόν αδυναμία του Ομίλου να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων
και υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία ενδέχεται να επηρεάσει τη κερδοφορία και τα
αποτελέσματα του Ομίλου.
Η επιχειρηματική επιτυχία της Εταιρείας βασίζεται στη διατήρηση των υπαρχόντων πελατών της αλλά
και την εξεύρεση νέων πελατών, και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιτυχή προώθηση των νέων
προϊόντων της και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας της στο χώρο των επιχειρήσεων, καθώς και από
την επιτυχή εξέλιξη του δικτύου αντιπροσώπων της σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η Διοίκηση της
Εταιρείας έχει ήδη εκπονήσει σχετική πολιτική προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της η
οποία συμβάλει στην αναγνωρισιμότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της έναντι αυτών των
υφιστάμενων ανταγωνιστών της.
Τυχόν λανθασμένη ή μη ολοκληρωμένη εφαρμογή της στρατηγικής προώθησης (marketing), η έλλειψη
των απαραίτητων πόρων για διαφήμιση και υλοποίηση ενεργειών προώθησης της αναγνωρισιμότητας
των προϊόντων και κυρίως η ανεπιτυχής εξέλιξη του δικτύου των αντιπροσώπων-μεταπωλητών
ενδέχεται να επιφέρουν επιπτώσεις στα μελλοντικά οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ο ειδικός ρόλος που διαδραματίζουν οι αντιπρόσωποι –
μεταπωλητές, που συνεργάζεται η εταιρεία, στην αναγνωρισιμότητα των προϊόντων και στο γενικότερο
επίπεδο της αξιοπιστίας του Ομίλου. Οι αντιπρόσωποι – μεταπωλητές είναι κατά βάση Μικρές ή μεσαίες
επιχειρήσεις, στις οποίες οι επιχειρηματίες τους είναι ταυτόχρονα υπεύθυνοι διοίκησης και υπεύθυνοι
πωλήσεων, υλοποίησης και υποστήριξης. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι η εικόνα του Ομίλου στους
τελικούς πελάτες. Η Διοίκηση του Ομίλου αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία τους στο σύνολο των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον τελικό πελάτη και την ουσιαστική συμβολή τους στην
αναγνωρισιμότητα και στην αξιοπιστία του Ομίλου στην αγορά, έχει οργανώσει την παρακολούθηση
και ανάπτυξη τους μέσω ειδικής Διεύθυνσης με αρμοδιότητες την επιλογή τους, την εκπαίδευση του
προσωπικού τους, την ενημέρωση τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου και την συνεχή
υποστήριξη τους σε θέματα πωλήσεων, τεχνολογίας και ορθής εγκατάστασης-παραμετροποίησης των
προϊόντων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των πωλήσεων που προέρχεται από μεταπωλητές ανέρχεται
στο 26,9% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου για τη χρήση 2019 και αντίστοιχα σε 21,8% για τη
χρήση 2018.
Η μη ολοκληρωμένη παρακολούθηση και υποστήριξη τους (τόσο ως επιχειρήσεις όσο και έμμεσα του
προσωπικού τους) ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην αναγνωρισιμότητα των προϊόντων
του Ομίλου και μεσοπρόθεσμα στην αποδοτικότητα και την κερδοφορία του.
7. Η επιτυχής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου εξαρτάται από την επιτυχή
προσέλκυση και διατήρηση υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών και εξειδικευμένου
προσωπικού.
Σημαντικό ρόλο στην διαχρονική ανάπτυξη και στην μελλοντική εξέλιξη του Ομίλου έχει το ανθρώπινο
δυναμικό και ειδικότερα τα υψηλόβαθμα διοικητικά της στελέχη καθώς επίσης και εξειδικευμένα στελέχη
σε τεχνικές θέσεις (έμπειροι μηχανικοί πληροφορικής με ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε θέματα
ανάλυσης, σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων και προγραμματισμού). Η ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων του Ομίλου εξαρτάται σημαντικά από τα ανώτερα και άλλα διευθυντικά στελέχη του. Η
απώλεια των υπηρεσιών κάποιου ή κάποιων από τα στελέχη αυτά ή η αδυναμία του Ομίλου στην
εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επέκτασή του και την ομαλή
ανάπτυξη του.
Η αποχώρηση υφιστάμενων στελεχών και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού (λόγω δυνατότητας
απασχόλησης σε υψηλότερα αμειβόμενες θέσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και η μη έγκαιρη
αναπλήρωσή του ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε 4 επίπεδα : α) στην ολοκλήρωση της
ανάπτυξης των υπό εξέλιξη προϊόντων ή στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων
προϊόντων, β) στο ρυθμό ανάπτυξης των πωλήσεων (λόγω καθυστέρησης της ολοκλήρωσης και της
εισόδου στην αγορά νέων και καινοτομικών προϊόντων), γ) στην αύξηση του μισθολογικού κόστους , η
οποία μπορεί πιθανά να προέλθει από την αύξηση των αμοιβών στελεχών και ειδικού προσωπικού
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αποχώρησής τους και από αποδοχή υψηλότερου επιπέδου αμοιβής σε
περιπτώσεις αντικαταστάσεων στελεχών που αποχωρούν, και δ) στην μεταβίβαση στον ανταγωνισμό
κρίσιμων πληροφορίων σχετικά με τις μεθόδους ανάπτυξης, την δομή και τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων του Ομίλου, το υφιστάμενο πελατολόγιο της εταιρείας και τις μεθόδους προώθησης,
πώλησης και υποστήριξης των προϊόντων. Με τα εξειδικευμένα στελέχη υπογράφεται σύμβαση
απαγόρευσης απασχόλησης στον ανταγωνισμό ή ενασχόλησης με δραστηριότητες ανταγωνιστικές
προς την εταιρεία για τουλάχιστον 6 μήνες από πιθανή αποχώρησή τους από τον Όμιλο. Η απώλεια
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των υπηρεσιών από τα εξειδικευμένα στελέχη του Ομίλου (η πλειονότητα των οποίων απασχολούνται
με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή η αδυναμία του Ομίλου στην εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού)
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επέκτασή του σε νέα προϊόντα, την ανάπτυξη του και τις πωλήσεις του
ομίλου οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς στο μέλλον από ανεξάρτητη ανταγωνιστική
ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους των στελεχών που αποχωρούν (και πιθανά έχουν πρόσβαση σε
σημαντική εσωτερική πληροφόρηση της δομής και των μεθόδων ανάπτυξης των προϊόντων του
Ομίλου) ή αποφασίσουν να ενταχθούν στο στελεχιακό δυναμικό ανταγωνιστικών εταιρειών.
8. Η Εταιρεία υπόκειται σε κίνδυνο αδυναμίας εξεύρεσης χρηματοδότησης για την επενδυτική
της στρατηγική ή /και μη επιτυχούς ένταξης νέων προϊόντων στη δραστηριότητά της.
Η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας , το οποίο αφορά: α) την διεύρυνση του Ομίλου
μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε επιχειρήσεις πληροφορικής και τεχνολογίας στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων πληροφορικής, και γ) τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
με σκοπό την εξεύρεση συνεργατών για την επέκταση του Ομίλου, εξαρτάται από τη δυνατότητα
χρηματοδότησής του μέσω των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, της παρούσας Αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου ή περαιτέρω δανεισμού. Σε ενδεχόμενη αδυναμία εξεύρεσης επιπλέον χρηματοδότησης, είτε
μέσω τραπεζικού δανεισμού είτε νεότερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Εταιρεία ενδέχεται να μη
μπορεί να υλοποιήσει τους επενδυτικούς της στόχους και την στρατηγική της.
Επιπλέον, τυχόν αδυναμία επιτυχούς ενσωμάτωσης νέων προϊόντων στη δραστηριότητά της, λόγω
αδυναμίας λήψης των απαραίτητων πληροφοριών κατά την διάρκεια του σταδίου έρευνας και
ανάπτυξης των νέων προϊόντων ή έγκαιρης ολοκλήρωσης τους θα έχει αρνητική επίπτωση στον
προσδοκώμενο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων του Ομίλου. Παράγοντες που ενδέχεται να
επηρεάσουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των νέων προϊόντων είναι ενδεικτικά:
•

•

Λανθασμένη ή/και με καθυστέρηση ανάλυση επιχειρησιακών αναγκών που προκύπτουν λόγω
σημαντικών νομοθετικών αλλαγών (πχ υποχρεωτική καθιέρωση «Ηλεκτρονικών Βιβλίων από
την ΑΑΔΕ)
Λανθασμένη ενσωμάτωση σημαντικών τεχνικών αλλαγών και διεθνών προτύπων (πχ νέα
πρότυπα ασφάλειας για την υποστήριξη των ηλεκτρονικών πληρωμών

Η μη επίτευξη των αναμενόμενων θετικών αποτελεσμάτων από τις προβλεπόμενες συνέργειες μέσω
των νέων εξαγορών με την υφιστάμενη δραστηριότητα του Ομίλου και αντίστοιχα η μη επίτευξη των
προβλεπόμενων οικονομιών κλίμακος (παράδειγμα ενοποιημένες ομάδες υποστήριξης) στο σύνολο
του Ομίλου ενδέχεται να περιορίσουν τόσο τα έσοδα όσο και το επίπεδο κερδοφορίας που αναμένει η
Διοίκηση της Εταιρείας ότι θα αποφέρουν οι εν λόγω επενδύσεις.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εταιρεία υπόκειται αφενός σε κινδύνους υλοποίησης της επενδυτικής της
στρατηγικής (συμπεριλαμβανομένης της μη ολοκλήρωσης της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων
εντός 24 μηνών, που είναι ο καταρχήν εκτιμώμενος χρόνος) και αφετέρου σε κινδύνους επιτυχούς
ένταξης νέων προϊόντων στη δραστηριότητά της.
Τυχόν αδυναμία ολοκληρωμένης υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας ή/και επιτυχούς
ένταξης νέων προϊόντων στη δραστηριότητά της, ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην επέκταση του
επιπέδου της κερδοφορίας που αναμένει με βάση το επενδυτικό της πλάνο και ως εκ τούτου είναι
πιθανό να επηρεαστούν τα καθαρά προς διανομή ποσά στους μετόχους.

2.1.2. Παράγοντες Κινδύνου που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο υπάγεται η
Εταιρεία και ο Όμιλός της
1.

Η διατήρηση και προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας αποτελεί
σημαντικό παράγοντα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός της. Τυχόν αδυναμία της
Εταιρείας να προστατεύσει επιτυχώς τη πνευματική της ιδιοκτησία ενδέχεται να επηρεάσει
δυσμενώς τη κερδοφορία της.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, εάν αυτή δεν καταφέρει
να προστατεύσει αποτελεσματικά την πνευματική της ιδιοκτησία. Στα προϊόντα που βασίζονται σε
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τεχνολογίες αιχμής είναι σημαντικό να διασφαλίζεται η πνευματική τους ιδιοκτησία έτσι ώστε να
διατηρείται το τεχνολογικό προβάδισμα της Εταιρείας.
Η Εταιρεία έχει κατοχυρώσει 49 εμπορικά σήματα με λήξεις από το 2022 έως 2029. Τα εν λόγω σήματα
αντιπροσωπεύουν προϊόντα που αποτελούν το 82,03% του κύκλου εργασιών. Τυχόν αδυναμία να
ανανεώσει τα σήματα κατά τους χρόνους λήξης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την δραστηριότητα
του Ομίλου. Επιπλέον, ο κώδικας των προϊόντων της Εταιρείας (που αφορά το σύνολο του κύκλου
εργασιών) δεν είναι νομικά κατοχυρωμένος, εξαιτίας του γεγονότος ότι νομικά δεν έχει ακόμα
οριστικοποιηθεί ο τρόπος αναγνώρισης ευρεσιτεχνίας σε προϊόντα βασισμένα σε κώδικα λογισμικού.
Η Εταιρεία λαμβάνει συμπληρωματικά νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να είναι σε θέση να
προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία. Τα μέτρα αυτά είναι παρόμοια με αυτά που εφαρμόζουν
αντίστοιχες εταιρείες στο εξωτερικό και αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το νομικό
περιβάλλον στην Ελλάδα και ενδεικτικά περιλαμβάνουν :
•

•
•

•

Ειδικούς όρους στις συμβάσεις των υψηλόβαθμων στελεχών και του εξειδικευμένου τεχνικού
προσωπικού (με πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες) για την απαγόρευση ανταγωνιστικών
δραστηριοτήτων, την εμπιστευτικότητα και την πνευματική ιδιοκτησία
Ειδικούς όρους για την εμπιστευτικότητα και την πνευματική ιδιοκτησία στις συμβάσεις με
συνεργάτες και μεταπωλητές των προϊόντων
Εφαρμογή μεθοδολογιών κατάτμησης κατά την ανάλυση και τον προγραμματισμό των
εφαρμογών λογισμικού, των εργαλείων, των βάσεων δεδομένων και των τελικών προϊόντων,
ώστε να μην είναι δυνατή η ολοκληρωμένη γνώση ή πρόσβαση από ένα μόνο άτομο στο
σύνολο του πηγαίου κώδικα
Αξιοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων διαχείρισης εργασιών (ειδικών για τον τομέα της
πληροφορικής) που καταγράφουν αυτόματα όλες τις επιμέρους ενέργειες παρέχοντας πλήρη
ιχνηλασιμότητα αλλά και τεκμηρίωση

Περαιτέρω, εφαρμόζονται διαδικασίες και έλεγχοι για την αποτελεσματική προστασία της πνευματικής
ιδιοκτησίας της, στα πλαίσια του Ν. 2121/1993 και συναφών νομοθετικών κειμένων. Ειδικότερα η
Εταιρεία:
1.Καταθέτει σε συμβολαιογράφο συντασσόμενης σχετικής πράξης βεβαίας χρονολογίας τον πηγαίο
κώδικα κάθε εφαρμογής και τις αναβαθμίσεις που ακολουθούν
2. Φροντίζει για την κατοχύρωση του σήματος κάθε προϊόντος της (βλ. ενότητα 3.7 «Εξάρτηση του
Ομίλου από Άδειες Εκμετάλλευσης»), και ελέγχει συστηματικά τυχόν αντιγραφές αυτών
3. Ενεργοποιεί τις εφαρμογές της στο τελικό πελάτη μόνο μέσω του μοναδικού αριθμού σειράς (serial
numbers), ο οποίος είναι δηλωτικός της γνησιότητας του προϊόντος και του δικαιώματος του τελικού
χρήστη να το χρησιμοποιεί και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα ελέγχου κλεψίτυπου προϊόντος,
καθιστώντας αδύνατη την προσπάθεια δεύτερης ενεργοποίησης του ίδιου κωδικού από άλλον χρήστη.
4. Δίνει άδεια παραμετροποίησης των εφαρμογών μόνο σε συγκεκριμένους υπαλλήλους της Εταιρείας
ή ειδικά εκπαιδευμένους συνεργάτες της, ώστε να μην διαχέεται καμία απολύτως πληροφορία
σημαντική σχετικά με τις εφαρμογές λογισμικού.
5. Πραγματοποιεί πολλαπλούς ελέγχους με διασταύρωση στοιχείων ώστε να αποφεύγονται
κακόβουλες ενέργειες
Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για
την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας υπάρχει σημαντική πιθανότητα αυτά να μην αποδειχθούν
επαρκή και να αντιμετωπίσει η Εταιρεία σημαντικά προβλήματα, όπως: α) συντονισμένες
κυβερνοεπιθέσεις από εξειδικευμένους μηχανικούς με παράνομη δραστηριότητα και στόχο την κλοπή
του κώδικα των προϊόντων και εμπιστευτικών πληροφοριών της Εταιρείας, β) αντιθεσμικές και
αντισυμβατικές πρακτικές στελεχών που αποχωρούν από την Εταιρεία έχοντας υποκλέψει τμήματα του
κώδικα των προϊόντων ή εμπιστευτικών πληροφοριών (στα οποία είχαν πρόσβαση λόγω της
διευθυντικής τους θέσης ή της συμμετοχής σε ομάδες ανάπτυξης) και η μεταφορά τους με παράνομο
τρόπο σε ανταγωνιστικές εταιρείες τους, υπάρχει πιθανότητα να συμβούν στο μέλλον. Επιπλέον, τυχόν
ανάπτυξη παρόμοιου λογισμικού από άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενδέχεται να
επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματά του. Τυχόν αδυναμία
της Εταιρείας να προστατεύσει την Πνευματική Ιδιοκτησία υφιστάμενων και νέων προϊόντων ενδέχεται
να ενισχύσει την θέση ανταγωνιστικών εταιρειών ως προς τον Όμιλο και να επηρεάσει αρνητικά την
αύξηση του κύκλου εργασιών και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματα και την τελική κερδοφορία του.
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2.1.3.

Παράγοντες Κινδύνου που σχετίζονται με την μετοχική σύνθεση

1. Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας κ. Μίχος Ιωάννης με πλειοψηφικό ποσοστό 84,79% (το
οποίο μετά την Αύξηση θα διαμορφωθεί σε 70,71%) έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων
ψήφου και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων στην Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας μονομερώς και ως εκ τούτου ενδέχεται να επηρεαστεί δυσμενώς βραχυπρόθεσμα
η μερισματική πολιτική ή/και η τιμή διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Μίχος είναι κάτοχος 9.475.366
Μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 84,79% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Το ποσοστό του κ. Μίχου μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς θα διαμορφωθεί σε 70,71%.
Ως αποτέλεσμα, ο κ. Ιωάννης Μίχος μπορεί να επηρεάζει σημαντικά τις υποθέσεις της Εταιρείας, όπως
την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και να εγκρίνει ή να απορρίπτει άλλα θέματα που υποβάλλονται στη
Γ.Σ. των Μετόχων. Η ανάπτυξη της Εταιρείας διαχρονικά βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις
δραστηριότητες του κ. Ιωάννη Μίχου με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση κρίσιμων αρμοδιοτήτων και
εμπειριών γύρω από αυτόν.
Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία: α) εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες πρόνοιες σχετικά με την εταιρική
διακυβέρνηση, και β) διαθέτει μια έμπειρη και πολυπληθή διοικητική ομάδα που στηρίζει την
απρόσκοπτη λειτουργία και την ανάπτυξη της, δεν δύναται να υπάρξει διαβεβαίωση, ότι τα συμφέροντα
του κ. Μίχου θα συμβαδίζουν βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα με τα συμφέροντα των υπολοίπων
μετόχων. Ενδεικτικά θα μπορούσε να αναφερθεί η χρηματοδότηση εξαγορών με αξιοποίηση της
λειτουργικής κερδοφορίας και μη διανομή μερίσματος ή επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ή η
συμμετοχή του βασικού μετόχου κ. Ιωάννη Μίχου σε νέα εταιρεία, με αποτέλεσμα να μην προάγονται
τα συμφέροντα της Εταιρείας.
Οι στρατηγικές επιλογές του βασικού μετόχου ενδέχεται να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα δυσμενώς τη
μερισματική πολιτική ή/και την τιμή διαπραγμάτευσης των Μετοχών ή την πιθανότητα να αποκομίσουν
μελλοντικά αυξημένα κεφαλαιακά κέρδη οι λοιποί μέτοχοι.

2.2. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις Μετοχές της Εταιρείας
1. Πωλήσεις μετοχών από τον βασικό μέτοχο (με ποσοστό 70,71% μετά την Αύξηση) ή τυχόν
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από την Εταιρεία ή το ενδεχόμενο τέτοιων ενεργειών,
ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας.
Η πώληση σημαντικού αριθμού Μετοχών της Εταιρείας στο μέλλον ή τυχόν μελλοντικές αυξήσεις
μετοχικού κεφαλαίου, ή ακόμη και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τέτοιων ενεργειών, θα μπορούσαν
να προκαλέσουν τη μείωση της χρηματιστηριακής τιμής των Μετοχών, καθώς ο όγκος της
διαπραγμάτευσης επηρεάζει αντιστρόφως ανάλογα κατά προσέγγιση την τιμή μιας Μετοχής. Η μείωση
αυτή θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δυνατότητα των λοιπών μετόχων να πωλήσουν τις Μετοχές της
Εταιρείας από καιρό εις καιρόν ή τουλάχιστον τη δυνατότητά τους να τις πωλήσουν σε τιμή που
θεωρούν εύλογη.
2. Μελλοντική έκδοση νέων Μετοχών πιθανόν να απομειώσει τη συμμετοχή των μετόχων
στην Εταιρεία (dilution) σε περίπτωση που δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα
προτίμησής τους ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών
μετόχων. Στην περίπτωση απομείωσης της αξίας συμμετοχής τους, υπάρχει ενδεχόμενο
να μη δημιουργηθεί αγορά ικανή για τη ρευστοποίηση των Μετοχών της Εταιρείας με
αποτέλεσμα η έλλειψη αυτή να αποτελέσει εμπόδιο στην επικερδή και εμπρόθεσμη έξοδο
των ενδεχόμενων επενδυτών από την επένδυσή τους στις Μετοχές της Εταιρείας ή και να
την παρεμποδίσει εντελώς
Ενδεχόμενη μελλοντική έκδοση κοινών νέων Μετοχών από την Εταιρεία, μπορεί να προκαλέσει
αραίωση του ποσοστού συμμετοχής και μείωση στην τιμή διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων κοινών
Μετοχών της Εταιρείας με συνεπακόλουθη μείωση της αξίας των υφιστάμενων Μετοχών των μετόχων
που δεν συμμετέχουν στην έκδοση αυτή, καθώς αναλογούν πλέον σε μικρότερο μέρος του μετοχικού
κεφαλαίου και η τιμή διαπραγμάτευσής τους έχει επηρεασθεί αρνητικά από τον όγκο της συναλλαγής.
Στην περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου, ενδέχεται να απομειωθεί η συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο
26

της Εταιρείας, εάν η αύξηση γίνει με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων και εκείνοι
αδυνατούν να καταβάλλουν το ποσό συμμετοχής στην αύξηση που τους αναλογεί ή καταργηθεί το
δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων. Εφόσον συντρέξουν οι ανωτέρω περιπτώσεις, η
συμμετοχή των εν λόγω μετόχων στην Εταιρεία θα απομειωθεί έμμεσα, με την εισαγωγή λοιπών
μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο. Καθώς οι Μετοχές της Εταιρείας δεν έχουν τεθεί στο παρελθόν σε
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα αναπτυχθεί ή θα διατηρηθεί
ενεργή χρηματιστηριακή αγορά ικανή για τη ρευστοποίηση των Μετοχών της Εταιρείας μετά την
Εισαγωγή. Συγκεκριμένα, πολλοί επενδυτές ενδέχεται να επιλέξουν να διατηρήσουν τις Μετοχές της
Εταιρείας που θα κατέχουν μετά την Εισαγωγή τους στο Χ.Α. για παρατεταμένη περίοδο. Στην
περίπτωση που δεν αναπτυχθεί ή δεν διατηρηθεί ενεργή χρηματιστηριακή αγορά, η ρευστότητα και η
χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς. Ακόμη και στην
περίπτωση που αναπτυχθεί ενεργή χρηματιστηριακή αγορά, η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της
Εταιρείας ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει την αξία της Εταιρείας.
3. Η τιμή της Μετοχής ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις, που οφείλονται όχι μόνο στην
δραστηριότητα και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας αλλά είναι
αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, πολλοί από τους οποίους ξεφεύγουν του ελέγχου της
Εταιρείας.
Η χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσει εκτεταμένη διακύμανση
μελλοντικά, ως αποτέλεσμα πλήθους παραγόντων όπως τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας,
η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής και πολιτικής της Εταιρείας, οι συνθήκες της χρηματιστηριακής
αγοράς και εν γένει της ελληνικής οικονομίας, η πολιτική αστάθεια, η ενδεχόμενη ρευστοποίηση
σημαντικού αριθμού κοινών μετοχών από υφιστάμενους ή μελλοντικούς μετόχους, γεωπολιτική
αστάθεια, τρομοκρατικές ενέργειες στην Ελλάδα ή στις γείτονες χώρες. Οι παραπάνω παράγοντες
ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς την τιμή διαπραγμάτευσης των Μετοχών.
4. Η Ρυθμιζόμενη Αγορά παρουσιάζει μειωμένη ρευστότητα σε σχέση με τις αγορές
χρηματιστηρίων του εξωτερικού.
Η μόνη αγορά διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας θα είναι η Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
Οι μετοχές που διαπραγματεύονται στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. παρουσιάζουν μικρότερη
ρευστότητα σε σχέση με Μετοχές που διαπραγματεύονται σε άλλες σημαντικές αγορές στην υπόλοιπη
Ευρώπη. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι Μετοχών ίσως να αντιμετωπίσουν κάποιες δυσκολίες στην αγορά
και πώλησή τους, ειδικά στην περίπτωση που επιθυμούν να συναλλαχθούν σε μεγάλους όγκους.
5. Η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών μπορεί να διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα της
Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης.
Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της στο Χ.Α. δεν θα
διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν στο
πλαίσιο της Αύξησης. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, οι επενδυτές θα υποστούν ζημία εξ υποτιμήσεως.
Επιπλέον, οι επενδυτές θα μπορούν να πωλήσουν τις Νέες Μετοχές, που θα αποκτήσουν κατά την
Αύξηση, μόνο κατόπιν της καταχώρισης αυτών στους λογαριασμούς αξιών τους και την έναρξη
διαπραγμάτευσής τους στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

27

3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
3.1 Εκθέσεις Εμπειρογνωμόνων-Δηλώσεις Συμφερόντων
3.1.1 Γνωμοδοτήσεις Εμπειρογνωμόνων
3.1.1.1 Νομικός Έλεγχος
Για τους σκοπούς σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 και τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τους κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979 της Επιτροπής, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν, ανατέθηκε από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και Σύμβουλο Έκδοσης στη δικηγορική
Εταιρεία με την επωνυμία «Λαμπαδάριος και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων», η οποία εδρεύει στην
Αθήνα (οδός Σταδίου 3, 105 62, Αθήνα) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον διαχειριστή εταίρο της, κ.
Κωνσταντίνο Λαμπαδάριο (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 27940) η διενέργεια νομικού ελέγχου της Εταιρείας και των
συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών «EPSILON PYLON Α.Ε.» «EPSILON HR A.E.», «SUPERVISOR
Α.Ε.Ε.», «POYΣOΓΙANNAKHΣ EYTYXIOΣ & ΣIA E.E.», «HIT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «EPSILON EUROPE PLC»
«EVOLUTIONSNT PLC» και «EVOLUTIONSNT (UK) LTD», για το χρονικό διάστημα από τη
01.01.2017, μέχρι την 26.06.2020 (εφεξής «Νομικός Έλεγχος»), προκειμένου να συνταχθεί η από
26.06.2020 Έκθεση Ευρημάτων του Νομικού Ελεγκτή.
1. Ο Νομικός Έλεγχος πραγματοποιήθηκε με βάση τον κατάλογο αιτούμενων εγγράφων που
υποβλήθηκε από το Νομικό Ελεγκτή στην Εταιρεία, καθώς και αντίστοιχες συμπληρωματικές
πληροφορίες και έγγραφα που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του Νομικού Ελέγχου. Τα αιτηθέντα
έγγραφα και στοιχεία που παρασχέθηκαν θεωρούνται επαρκή με βάση τη συνήθη πρακτική για τη
διενέργεια του Νομικού Ελέγχου της Εταιρείας, στο πλαίσιο της σύνταξης του Ενημερωτικού
Δελτίου λόγω της Εισαγωγής του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση.
Ελέγχθηκαν η Εταιρεία «EPSILON NET-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», και οι εταιρείες «EPSILON PYLON
Α.Ε.» «EPSILON HR A.E.», «SUPERVISOR Α.Ε.», «POYΣOΓΙANNAKHΣ EYTYXIOΣ & ΣIA
E.E.», «HIT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «EPSILON EUROPE PLC» «EVOLUTIONSNT PLC» και
«EVOLUTIONSNT (UK) LTD» (οι «Συνδεδεμένες» εταιρείες). Το αντικείμενο του ελέγχου
αφορούσε στο:
α) να βεβαιώσει την πληρότητα και ακρίβεια των πάσης φύσεως στοιχείων που αφορούν στη
νομική κατάσταση της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που ελέγχθηκαν τα
οποία θα συμπεριληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα υποβληθεί προς έγκριση στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017
και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής, , όπως
ισχύουν (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), καλύπτοντας τις πληροφορίες του Παραρτήματος 1 και 11 του
Κανονισμού (ΕΕ) 980/2019.
και β) να καλύπτει όλα τα θέματα νομικής φύσεως σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1129/2017,
980/2019 και 979/2019 και το Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και τα θέματα νομικής φύσεως που άπτονται των απαιτήσεων
που ορίζουν οι Ν. 4449/2017, 3371/2005, 3693/2008, 4548/2018 και ο Κανονισμός του Χ.Α.
σύμφωνα με τα οριζόμενα ως άνω υπό την παράγραφο α) και τα ειδικότερα οριζόμενα στην Εντολή
Διενέργειας Νομικού Ελέγχου.
2. Από τον Νομικό Έλεγχο που διενεργήθηκε επί της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με βάση τα
έγγραφα, πιστοποιητικά, επιστολές, δηλώσεις, βεβαιώσεις και λοιπά στοιχεία τέθηκαν στη διάθεσή
σας, βεβαιώνεται ότι: i) τα πάσης φύσεως στοιχεία που αφορούν στη νομική κατάσταση της
Εταιρείας και των Συνδεδεμένων και συμπεριλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι
πλήρη και ακριβή και ii) δεν εντοπίσθηκαν ουσιαστικά νομικά θέματα.
Σχετικά με την Εταιρεία και τις Συνδεδεμένες που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα («Ελληνικές
Συνδεδεμένες»), ο Νομικός Έλεγχος, βεβαίωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
i.

δεν έχει παραλειφθεί από το Ενημερωτικό Δελτίο ουσιώδες νομικό ζήτημα ή πληροφορία
νομικής φύσεως, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν τη σύνταξή του,
που θα έπρεπε να έχουν περιληφθεί σε αυτό σύμφωνα με το Ν. 3401/2005, κατά την έκταση
που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνδυασμό με
τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017 και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 980/2019
και 979/2019 της Επιτροπής, όπως ισχύουν,
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ii.

την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων του Ενημερωτικού Δελτίου που άπτονται του
Νομικού Ελέγχου, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017 και τους κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 980/2019 και 979/2019 της Επιτροπής και στη
χρηματιστηριακή νομοθεσία, όπως ισχύουν,

iii.

δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει από νομική άποψη την Αύξηση και
την Εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από αυτήν στο Χ.Α.,

iv.

η Εταιρεία και οι Ελληνικές Συνδεδεμένες έχουν συσταθεί νόμιμα και λειτουργούν σύμφωνα
με τους ισχύοντες ελληνικούς νόμους και κανονισμούς και δεν έχουν παραβεί οποιεσδήποτε
ουσιώδεις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από οιοδήποτε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου
ή οποιαδήποτε ουσιώδη σύμβαση, στην οποία είναι συμβαλλόμενες και

v.

δεν υφίσταται κάποιο στοιχείο νομικής φύσης, το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς
την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και των Ελληνικών Συνδεδεμένων.

Ειδικά σχετικά με την Εταιρεία, ο Νομικός Έλεγχος βεβαίωσε ότι η Εταιρεία υιοθετεί και
συμμορφώνεται με όλες τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις της Εταιρικής
Διακυβέρνησης, ιδίως του Ν. 3016/2002, του Ν.4548/2018 (όπως ενδεικτικά των άρθρων 77, 99101, 109-114, 152 και 153) σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην με αριθ. Πρωτ. 1302/28.4.2017
επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 (Επιτροπή Ελέγχου) και του
Ν.3873/2010 όσον αφορά τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, και διαθέτει επαρκή εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας ο οποίος να περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στο
Ν. 3016/2002.
Σχετικά με τις θυγατρικές που έχουν συσταθεί στην Αλλοδαπή («Αλλοδαπές Συνδεδεμένες»), ο
Νομικός Έλεγχος, βεβαίωσε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
i.

οι Αλλοδαπές Συνδεδεμένες δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αντίστοιχη
διαδικασία εξυγίανσης,

ii.

δεν υφίσταται κάποιο στοιχείο νομικής φύσης, το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς
την οικονομική κατάσταση των Αλλοδαπών Συνδεδεμένων.

Η δικηγορική εταιρεία «Λαμπαδάριος και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων» και ο υπογράφων το
έγγραφο του Νομικού Ελεγκτή παρέχουν την άδεια τους να τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερόμενων
επενδυτών η Έκθεση Ευρημάτων και να παρατεθούν στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο συμπεράσματα
αυτής (βλέπε σχετικά Ενότητα 3.3 «Διαθέσιμα Έγγραφα»).
3.1.1.2 Ελεγκτικές εργασίες της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.»
Κατόπιν σχετικής εντολής του Συμβούλου Έκδοσης και Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου διενεργήθηκαν
από τον ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βάιο Α. Ριζούλη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22041) της ελεγκτικής
Εταιρείας «ΣΟΛ A.E.», Φωκ. Νέγρη 3, 11257, Αθήνα, τηλ. 210 86 91 100, οι ακόλουθες ελεγκτικές
εργασίες και προσυμφωνημένες διαδικασίες:
α) Διενεργήθηκε ανεξάρτητος έλεγχος επί των ενοποιημένων και εταιρικών χρηματοοικονομικών
καταστάσεων για τη χρήση 2019 , και συντάχθηκε έκθεση ελέγχου για τη χρήση 2019. Σημειώνεται ότι
στην έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019 διατυπώνεται γνώμη χωρίς
επιφύλαξη (βλέπε Παράρτημα Β).
β) Συντάχθηκε Έκθεση Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών επί επιλεγμένων
χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που διενεργήθηκαν
σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις εκτέλεσης
Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση», η οποία είναι
διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό. Από τη διενέργεια των εν λόγω διαδικασιών από τη «ΣΟΛ A.E.», όπως
περιγράφονται στην από 26.06.2020 έκθεσή της, δεν προέκυψαν ευρήματα που θα καθιστούσαν τις
πληροφορίες του Ενημερωτικού Δελτίου που σχετίζονται με τις εν λόγω διαδικασίες και ενότητες,
ανακριβείς ή παραπλανητικές.
γ) Συντάχθηκε Έκθεση Διασφάλισης επί της Δήλωσης Επάρκειας Κεφαλαίου Κίνησης της Διοίκησης, η
οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 «Έργα
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διασφάλισης πέραν του ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» (ISAE 3000),
απόσπασμα της οποίας περιλαμβάνεται στην ενότητα 4.1 «Δήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου
Κίνησης», η οποία είναι διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό. Από τη διενέργεια των εν λόγω διαδικασιών
από τη «ΣΟΛ A.E.», όπως περιγράφονται στην από 26.06.2020 έκθεσή της, προκύπτει ότι η Διοίκηση
εύλογα δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα (12)
μήνες επαρκεί για να χρηματοδοτήσει τις τρέχουσες δραστηριότητές της / του.
δ) Συντάχθηκε Έκθεση Αξιολόγησης Συμμόρφωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση με
τα άρθρα 7 «Οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου» και 8 «Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου» του Νόμου 3016/2002 και της Επιτροπής Ελέγχου σε σχέση με το άρθρο 44 «Επιτροπή
Ελέγχου» του Νόμου 4449/2017 », η οποία διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων
Διασφάλισης 3000 «Έργα διασφάλισης πέραν του ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής
Πληροφόρησης» (ISAE 3000), και η οποία είναι διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό. Από τη διενέργεια των
εν λόγω διαδικασιών από τη «ΣΟΛ A.E.», όπως περιγράφονται στην από 26.06.2020 έκθεσή της,
προκύπτει ότι η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 7 και
8 του Νόμου 3016/2002 και το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017, από κάθε ουσιώδη άποψη.
Η «ΣΟΛ Α.Ε.» παρέχει την άδεια της να τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερόμενων επενδυτών η Έκθεση
Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών, η Έκθεση Διασφάλισης επί της Δήλωσης Επάρκειας του
Κεφαλαίου Κίνησης, η Έκθεση Αξιολόγησης Συμμόρφωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της
Εταιρείας, καθώς και η Έκθεση Ανεξάρτητου Οικονομικού Ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (βλέπε και ενότητα 3.3 «Διαθέσιμα
Έγγραφα» του Ενημερωτικού Δελτίου).
3.2 Ορκωτοί Ελεγκτές
Οι ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2017
έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτρη Δρακόπουλο (Α.Μ.ΣΟΕΛ 40061) της
ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.». Οι ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τις
χρήσεις που έληξαν στις 31.12.2018 και 31.12.2019 έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
κα Ελένη Σκαλιώτου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 23671) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.».
Οι εκθέσεις ελέγχου της «ΣΟΛ Α.Ε.», μέλος του δικτύου Crowe Global, επί των Ετήσιων Ενοποιημένων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τις χρήσεις 2017-2019, των οποίων αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος και θα πρέπει να διαβάζονται συναρτήσει αυτών, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της
Εκδότριας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=3519.
Ουδείς από τους τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές έχει παραιτηθεί ή ανακληθεί από την άσκηση
των καθηκόντων του για την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες
(χρήσεις 2017-2019) καθώς και μέχρι την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.

3.3 Διαθέσιμα Έγγραφα
3.3.1 Έγγραφα στην Διάθεση του Επενδυτικού Κοινού
Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι 12 μήνες από την έγκρισή του, τα ακόλουθα
έγγραφα, στα οποία μπορεί να διενεργηθεί έλεγχος, θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού
στην ιστοσελίδα https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=3519 :
 Το Καταστατικό της Εταιρείας.
 Απόσπασμα του πρακτικού της από 15.11.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η
οποία αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη Δημόσια Προσφορά των Μετοχών μέσω Αύξησης του
Μετοχικού της Κεφαλαίου για την Εισαγωγή του συνόλου των Μετοχών της στην Ρυθμιζόμενη
Αγορά του Χ.Α.
 Το πρακτικό της από 25.06.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας που εξειδικεύει τους όρους
της Δημόσιας Προσφοράς.
 Οι ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις
31.12.2017, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτρη Δρακόπουλο
(Α.Μ.ΣΟΕΛ 40061) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.». Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές
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καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 23.04.2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
την από 29.06.2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Οι ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις
31.12.2018, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κα Ελένη Σκαλιώτου
(Α.Μ.ΣΟΕΛ 23671) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.». Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 26.04.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
την από 28.06.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Οι ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις
31.12.2019, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κα Ελένη Σκαλιώτου
(Α.Μ.ΣΟΕΛ 23671) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.». Οι εν λόγω χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν εγκριθεί με την από 22.06.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
αναμένεται να εγκριθούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Η από 26.06.2020 Έκθεση Ευρημάτων, που έχει συνταχθεί από τη δικηγορική εταιρεία
«Λαμπαδάριος και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων».
H από 26.06.2020 Έκθεση Ευρημάτων προσυμφωνημένων διαδικασιών της ελεγκτικής εταιρείας
«ΣΟΛ A.E.» επί επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο
παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών
Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».
Η από 26.06.2020 Έκθεση Διασφάλισης επί της Δήλωσης της Διοίκησης επί της Επάρκειας του
Κεφαλαίου Κίνησης για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την Ημερομηνία του
Ενημερωτικού Δελτίου βάσει του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000, από την
ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ A.E.».
Η από 26.06.2020 Έκθεση Αξιολόγησης Συμμόρφωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου σε
σχέση με τα άρθρα 7 «Οργάνωση του Εσωτερικού Ελέγχου» και 8 «Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου» του Νόμου 3016/2002 και της Επιτροπής Ελέγχου σε σχέση με το άρθρο
44 «Επιτροπή Ελέγχου» του Νόμου 4449/2017 βάσει του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων
Διασφάλισης 3000, από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ A.E.».
Η από 26.06.2020 έκθεση ελέγχου των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων
της χρήσης 2019 που έχει συνταχθεί από τον ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βάιο Α.
Ριζούλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 22041) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.».

3.4 Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
•

Σύσταση – Εισαγωγή στο Χ.Α.

Η Εταιρεία με την επωνυμία «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και
Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» και διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E», ιδρύθηκε το 1999 (ΦΕΚ
6383/4-8-1999) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με
αριθμό μητρώου 92218 και καταχωρισμένη στο Γ.Ε.ΜΗ με αριθμό 038383705000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ
43452/62/Β/99/194). Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της
Εταιρείας είναι «EPSILON NET S.A.».
O κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της Εταιρείας είναι 2138007CWC1NYS6B6N87.
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η διάρκειά της ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Η Εταιρεία
συστάθηκε στην Ελλάδα, η έδρα της βρίσκεται στην πάροδο 17η Νοέμβρη 87, στο Δήμο Πυλαίας –
Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι
τηλεφωνικοί αριθμοί της Εταιρείας είναι 211 500 7000 και 2310 981 700.
Την 21.02.2008 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. του συνόλου των κοινών
ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.

•

Ιστοσελίδα

Ο διαδικτυακός τόπος της Εταιρείας είναι https://www.epsilonnet.gr. Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες
που περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν αποτελούν μέρος του Ενημερωτικού
Δελτίου, εκτός όσων πληροφοριών είναι ενσωματωμένες στο Ενημερωτικό Δελτίο μέσω παραπομπής
(βλέπε ενότητα 3.3 «Διαθέσιμα Έγγραφα» του Ενημερωτικού Δελτίου).
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•

Νομοθεσία

Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και η εν γένει λειτουργία της από τις διατάξεις
του Ν.4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες.

3.5 Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Οι κυριότερες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος διακρίνονται σε:
•

Κατανομή Εσόδων ανά Λειτουργικό Τομέα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Ομίλου ανά
δραστηριότητα για τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019:
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Τομέα Δραστηριότητας
(ποσά σε χιλ. €)*
2019
2018
Πληροφορική
17.210
15.408
Εκπαίδευση
768
819
Σύνολο
17.978
16.228

2017
13.303
787
14.090

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Λόγω της αλλαγής παρουσίασης στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR
Α.Ε.” από θυγατρική σε συγγενή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2019, τα συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
2018 και 2017 έχουν αναμορφωθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις
και λάθη», όπως αναφέρεται και στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.

Η δραστηριότητα του Ομίλου στο Τομέα της Πληροφορικής αντιπροσώπευε το 96% του συνόλου του
κύκλου εργασιών το 2019 έναντι του 94% του κύκλου εργασιών το 2017 και ο Τομέας των
Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών αντιπροσώπευε το 4% του κύκλου εργασιών το 2019 έναντι του 6% το 2017
αντίστοιχα.
•

Κατανομή εσόδων ανά Γεωγραφική Αγορά

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών του Ομίλου ανά γεωγραφική
περιοχή για τις χρήσεις 2017, 2018 και 2019:
Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ανά Γεωγραφικό Τομέα
(ποσά σε χιλ. €)*
2019
2018
Βόρεια Ελλάδα
7.105
5.719
Νότια Ελλάδα
10.873
10.509
Σύνολο
17.978
16.228

2017
5.546
8.544
14.090

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Λόγω της αλλαγής παρουσίασης στις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από θυγατρική σε συγγενή με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, τα
συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και 2017 έχουν αναμορφωθεί
σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη», όπως αναφέρεται και
στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Η δραστηριότητα του Ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα αντιπροσώπευε το 40% του κύκλου εργασιών για το
2019 έναντι ποσοστό 39% το 2017. Αντίστοιχα η δραστηριότητα του Ομίλου στη Νότια Ελλάδα
αντιπροσώπευε το 60% του κύκλου εργασιών το 2019 και το 61% του κύκλου εργασιών το 2017.
Η κατανομή του κύκλου εργασιών του Ομίλου ακολουθεί την εικόνα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα γενικότερα, στην οποία η συσσώρευση των μεγαλύτερων και
περισσότερων επιχειρήσεων βρίσκεται στην Νότια Ελλάδα και δη στην Αττική σε σχέση με την
υπόλοιπη Ελλάδα. Η συγκεκριμένη τάση επιταχύνθηκε περαιτέρω τα χρόνια της κρίσης όπου οι
επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος πλήγηκαν περισσότερο από αυτές της Νοτίου Ελλάδος.
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Ο Όμιλος ξεκίνησε την δραστηριότητα του και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να διατηρεί την έδρα των
δραστηριοτήτων του στη Θεσσαλονίκη, με ένα σημαντικό ποσοστό του κύκλου εργασιών του να
βρίσκεται στην Βόρεια Ελλάδα, το οποίο στο παρελθόν ήταν αναλογικά μεγαλύτερο. Ταυτόχρονα, ο
Όμιλος διατηρεί και ολοκληρωμένη εγκατάσταση στην Αθήνα στην οποία απασχολείται περίπου το 40%
του προσωπικού του. Στην έδρα του Ομίλου στην Θεσσαλονίκη φιλοξενούνται η Οικονομική Διεύθυνση,
το Λογιστήριο, η Νομική Υπηρεσία και η Διεύθυνση Υποστήριξης (η οποία εξυπηρετεί ολοκληρωμένα
και εξ ‘αποστάσεως το σύνολο της επικράτειας). Οι υπόλοιπες διευθύνσεις διαθέτουν προσωπικό και
στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και στις 2 πόλεις υπάρχουν
εκπαιδευτικά κέντρα, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ως Κέντρα Δια
Βίου Μάθησης II, ενώ η Εταιρεία διαθέτει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων άδεια
Κολλεγίου (υπό το διακριτικό τίτλο «Epsilon Net College»).
Η οργάνωση της Εταιρείας επιτρέπει την κάλυψη όλης της επικράτειας μέσω των υποδομών της σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε συνδυασμό και με το Πανελλήνιο Δίκτυο Αντιπροσώπων-Μεταπωλητών
των προϊόντων Πληροφορικής.
Τα αντικείμενα δραστηριότητας του Ομίλου της EPSILON NET Α.Ε. διακρίνονται επιχειρησιακά σε δύο
τομείς:
Τομέας Πληροφορικής, οι δραστηριότητες του οποίου περιλαμβάνουν: α) την εξέλιξη πλατφορμών
υβριδικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής (PYLON) β) την ανάπτυξη και πώληση
προϊόντων επιχειρησιακού λογισμικού, γ) τον σχεδιασμό και υλοποίηση ιδιωτικών έργων πληροφορικής
δ) την ανάπτυξη και εξέλιξη γνωσιολογικών βάσεων δεδομένων και εργαλείων εντοπισμού και εξόρυξης
δεδομένων (data mining), ε) την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης μέσω διαφόρων δυνατοτήτων που
παρέχονται στη διαδικτυακή πύλη e-forologia, όπως το δίκτυο επίλυσης φορολογικών θεμάτων
Komvos, το περιοδικό Epsilon 7, το ηλεκτρονικό φορολογικό – λογιστικό περιοδικό e-magazine, στ) την
παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης επί των προϊόντων επιχειρησιακού λογισμικού στους
τελικούς χρήστες αυτών.
Τομέας Εκπαίδευσης, οι δραστηριότητες του οποίου επικεντρώνονται: α) στην ανάπτυξη
τεχνολογικών λύσεων online και ασύγχρονης εκπαίδευσης, β) στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών
προϊόντων και υπηρεσιών, γ) στην επαγγελματική εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων και
επαγγελματιών και δ) στην παροχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
οικονομικής κατεύθυνσης μέσω ακαδημαϊκών (University of London, Ε.Κ.Π.Α.) και επαγγελματικών
φορέων (Α.Ι.Α., ΣΟΕΛ). Η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών γίνεται μέσω των δύο εκπαιδευτικών
δομών (που διαθέτει η Εταιρεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) οι οποίες είναι πιστοποιημένες από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιπλέον, η Epsilon Net έχει πιστοποιηθεί από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων ως κέντρο Δια βίου μάθησης ΙΙ και ως Κολέγιο με τον διακριτικό τίτλο
«Epsilon Net College». Διευκρινίζουμε ότι η Εταιρεία παρέχει την διαδικασία της εκπαίδευσης, ενώ η
εποπτεία των εξετάσεων και η τελική πιστοποίηση των σπουδαστών γίνεται από τους συνεργαζόμενους
ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς φορείς.

3.5.1

Προϊόντα Τομέα Πληροφορικής

Ο Τομέας έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών
(φοροτεχνικών, λογιστών και οικονομικών συμβούλων) σε θέματα ηλεκτρονικής ενημέρωσης,
διαχείρισης γνώσης και πληροφοριακών συστημάτων για την συμμόρφωσή τους στην φορολογική και
εργατική νομοθεσία, την λογιστική τους τεκμηρίωση και την επιχειρησιακή τους ανάπτυξη.
Ο Όμιλος αναπτύσσει εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού και υλοποιεί συνθέτες λύσεις
πληροφορικής στηριζόμενος στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικά εργαλείων και συστημάτων (για
παράδειγμα πλατφόρμα υβριδικής τεχνολογίας PYLON).
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Προϊόντων Πληροφορικής, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους έχει
δημιουργήσει τόσο γενικής χρήσης προϊόντα (όπως το ERP και το CRM) όσο και εξειδικευμένα
προϊόντα λογισμικού για συγκεκριμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες του πελατολογίου του Ομίλου
(όπως προϊόντα για τον τομέα των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, των πρατηρίων καυσίμων, των
εταιρειών διαχείρισης ανταλλακτικών-συνεργείων αυτοκινήτων).
Παράλληλα εκτός από τα βασικά προϊόντα έχουν αναπτυχθεί και προσαρμόζονται ειδικά
υποσυστήματα του λογισμικού με διακριτή λειτουργικότητα (modules) και ενιαία βάση δεδομένων (για
την συλλογή και επεξεργασία της πληροφορίας), τα οποία μπορούν να επιλέγονται και να
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ενσωματώνονται στο πρόγραμμα του κάθε πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του. Τα ειδικά
υποσυστήματα έχουν ως στόχο να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες μιας ομάδας επιχειρήσεων που
προκύπτουν από τον τομέα δραστηριότητας τους, το μέγεθος ή τις διαδικασίες οργάνωσης (όπως για
παράδειγμα υποσύστημα «Φακέλου Εισαγωγών-Εξαγωγών» για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις,
υποσύστημα «Κοστολόγησης» για βιομηχανικές μονάδες με διαδικασίες εξωλογιστικής κοστολόγησης).
Βασικοί στόχοι της μονάδας που αναπτύσσει και διαχειρίζεται την πλατφόρμα PYLON είναι:
➢

➢

Όλα τα προϊόντα που αναπτύσσονται με την πλατφόρμα PYLON, να διαλειτουργούν με
δομημένο τρόπο, παρέχοντας αυτόματες διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων και πληροφορίων
μεταξύ: α) επιχείρησης και εξωτερικού λογιστικού γραφείου, και β) διακριτών τμημάτων της
επιχείρησης που χρησιμοποιούν διαφορετικά συστήματα πληροφορικής (διασύνδεση
Τμήματος Παραγωγής με Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).
Τα προσφερόμενα προϊόντα να παρακολουθούν τις ανάγκες που προκύπτουν από την
ανάπτυξη της Εταιρείας (επέκταση υποκαταστημάτων) ή την μετεξέλιξη των δραστηριοτήτων
της (επέκταση σε νέους τομείς και διαφορετικότητα).

Σε όλα τα προϊόντα που αναπτύσσονται στην πλατφόρμα PYLON,εφαρμόζεται η ίδια τεχνολογική
προσέγγιση, οι βάσεις δεδομένων είναι ενιαίες και τα συστήματα επεκτείνονται όπως επεκτείνεται ο
πελάτης και οι δραστηριότητες του.

3.5.1.1 Ανάπτυξη και εξέλιξη της πλατφόρμας υβριδικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη λύσεων
πληροφορικής (PYLON)
Η διοίκηση της Εταιρείας έλαβε το 2013 μια τεχνολογική & επιχειρηματική απόφαση που αφορούσε την
στρατηγική επένδυση για την ανάπτυξη της πλατφόρμας PYLON, επενδύοντας στην αξιοποίηση της
ομάδας των μηχανικών της και στην τεχνογνωσία της, με τελικό στόχο την παραγωγή δική της
τεχνολογίας.
Η ανάπτυξη της πλατφόρμας PYLON στηρίχθηκε στο μοντέλο της υβριδικής τεχνολογίας (Hybrid), που
αποτελεί την προσέγγιση για την ανάπτυξη προϊόντων επιχειρησιακού λογισμικού και υλοποίησης
σύνθετων έργων. Η υβριδική τεχνολογία (Hybrid) δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο να αναπτύσσει
σύνθετες λύσεις και προϊόντα λογισμικού για επιχειρήσεις που να μπορούν ταυτόχρονα να
λειτουργήσουν και με την τεχνολογία της θέσης εργασίας μέσω κεντρικού διακομιστή (client – server),
και με την τεχνολογία της διαδικτυακής (web) εφαρμογής, είτε και ως εφαρμογή για χρήση μέσω κινητών
συσκευών (Mobile), χρησιμοποιώντας στην ουσία το ίδιο τελικό περιβάλλον λειτουργίας και την ίδια
βάση δεδομένων. Πρακτικά αν μια επιχείρηση επιλέξει ένα πληροφοριακό σύστημα της σειράς PYLON,
μπορεί να καλύψει ταυτόχρονα όλους τους χρήστες της και τις ανάγκες τους, ανεξάρτητα από τον χώρο
εργασίας και την μέθοδο πρόσβασης που χρησιμοποιούν.
Η πλατφόρμα προσφέρει στους προγραμματιστές που αναπτύσσουν εφαρμογές, σύγχρονο
περιβάλλον εργασίας, έξυπνα εργαλεία, βιβλιοθήκες & μηχανισμούς με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση
των έργων τους και την επίτευξη διαλειτουργικότητας.
Η πλατφόρμα αποτελεί ένα ενοποιημένο σύστημα εργασίας και ανάπτυξης προϊόντων πληροφορικής
που στοχεύουν σε κάθε κατηγορία επιχειρήσεων και αναγκών. Αυτό σημαίνει ότι μια ειδική ομάδα
πληροφορικής τεχνολογίας με υψηλό επίπεδο κατάρτισης (μηχανικοί σχεδιασμού, αναλυτές και
προγραμματιστές) δημιούργησε και εξελίσσει το «εργαλείο» με το οποίο εξειδικευμένες ομάδες
προγραμματιστών αναπτύσσουν τα τελικά προϊόντα ή υλοποιούν ειδικά έργα. Οι εξειδικευμένες ομάδες
στην ουσία δεν γράφουν «κώδικα» από την αρχή για κάθε ένα προϊόν, αλλά «συνθέτουν» το κάθε
προϊόν με «έτοιμα τμήματα κώδικα» και «βιβλιοθήκες» που έχει ετοιμάσει η ομάδα δημιουργίας της
πλατφόρμας.

Γενικά Χαρακτηριστικά των προϊόντων και λύσεων PYLON
Η Εταιρεία ανάπτυξε ένα ενοποιημένο σύστημα εργασίας και ανάπτυξης προϊόντων πληροφορικής με
την ονομασία πλατφόρμα PYLON, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαραίτητες τεχνολογίες για
να επιτευχθεί η ενοποιημένη δημιουργία και διαχείριση της πληροφορίας ανεξάρτητα από το σημείο και
την μέθοδο πρόσβασης των χρηστών.
Με την χρήση της πλατφόρμας PYLON και της τεχνολογίας που ενσωματώνει, αναπτύχθηκαν και
αναπτύσσονται προϊόντα πληροφορικής και εφαρμογές για τους τελικούς χρήστες με την γενική
εμπορική ονομασία : «οικογένεια εφαρμογών PYLON»
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Η οικογένεια εφαρμογών PYLON έχει σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η τεχνολογική της υποδομή να
επιχειρεί να προσφέρει στις επιχειρήσεις που τις επιλέγουν:
✓

Ευκολία στην καθημερινή χρήση

✓

Ασφάλεια στη λειτουργία

✓

Προσαρμογή και εξέλιξη, στις ανάγκες της δραστηριότητας και της αγοράς τους

✓

Δυναμική προσαρμογή ανάλογα με την εξέλιξη του μεγέθους των επιχειρήσεων

✓

Αξιοποίηση πολλαπλών τρόπων εγκατάστασης μέσω ηλεκτρονικού «σύννεφου» αποθήκευσης
δεδομένων (Cloud) ή με τοπική εγκατάσταση σε ιδιόκτητες υποδομές (On premise) ή μέσω
ενοικίασης κεντρικών υποδομών

Το περιβάλλον εργασίας (User Interface) των εφαρμογών μπορεί να προσαρμοσθεί στις ανάγκες τόσο
του ατομικού χρήστη όσο και στις ανάγκες ομάδας χρηστών της εφαρμογής, επιχειρώντας να
προσφέρει φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας. Κάθε εφαρμογή παρέχει:
•

Παραμετροποίηση ατομικά της Επιφάνειας Εργασίας, ώστε ο κάθε χρήστης να βλέπει τις
πληροφορίες και τους δείκτες που χρειάζεται. Οι δείκτες αυτοί χτίζονται ανάλογα με τις ανάγκες της
κάθε οντότητας με βάσει ειδικών δεικτών απόδοσης (KPIs) της κάθε επιχείρησης.

•

Πολλαπλούς τύπους περιβάλλοντος διαχείρισης (Menu) οι οποίοι καλύπτουν πολλά από τα
προγράμματα της αγοράς (Ribbon Menu, Bars Menu, NavBar / Tree Menu, Windows 7
Menu,Compact Menu), ώστε να παρέχει εξοικείωση στους χρήστες.

•

Συλλογή από προσαρμοσμένα πακέτα προκαθορισμένης γραφικής εμφάνισης (Skins).

•

Πλήκτρα συντομεύσεων (Shortcut Keys) για άμεση εκτέλεση εργασιών της εφαρμογής, ανά χρήστη
ή ομάδα χρηστών.

•

«Έξυπνο» περιβάλλον διαχείρισης Αναζήτησης (Menu) το οποίο βοηθά στην ανεύρεση εργασιών
της εφαρμογής, αλλά και δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί (π.χ. πελάτες, ΑΦΜ, κλπ.), σε
συνδυασμό με την ενσωματωμένη τεχνολογία Soundex για εύκολη ανεύρεση (η τεχνολογία
Soundex αφορά την ενσωμάτωση αλγορίθμου «φωνητικής αναζήτησης» λέξεων, χωρίς να είναι
απαραίτητη η ακριβής ορθογραφικά γραφή τους).

•

Δυναμικές Εκτυπώσεις (Reports) της εφαρμογής που παρέχουν δυναμική προσθήκη αλλά και
μεταβολή των διαθέσιμων πεδίων.

•

Απεριόριστη αυτόματη μετάβαση από συνοπτικές πληροφορίες σε λεπτομερή δεδομένα (drill –
down) σε όλες τις οντότητες της εφαρμογής, τόσο από τις προβολές, όσο και από τις εκτυπώσεις –
grid της εφαρμογής.

•

Τεχνολογία Χρηστών Περιαγωγής (Roaming User Technology) ώστε ο κάθε χρήστης να εργασθεί
στο περιβάλλον εργασίας του από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας.

•

Διαδικασίες Μαζικής Επεξεργασίας των κύριων δεδομένων της, για εύκολες μεταβολές,
προσθήκες, τόσο από διαδικασίες της εφαρμογής όσο και από φύλλα Excel.

•

Τεχνολογία ασφαλούς σταδιακής μετάδοσης (Stateless), η οποία προστατεύει τα δεδομένα που
επεξεργάζεται εκείνη τη στιγμή ο κάθε χρήστης της εφαρμογής, ακόμα και σε περίπτωση διακοπής
της επικοινωνίας με τον διακομιστή ( Server). (π.χ. κατά την καταχώρηση ενός παραστατικού).

•

Ασύγχρονη (Asynchronous) δυνατότητα λειτουργίας των εργασιών, ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί
να εργασθεί απρόσκοπτα ενώ η εφαρμογή εκτελεί παράλληλα διάφορες εργασίες, όπως
εκτυπώσεις πολυσέλιδων reports, υπολογισμούς, κλπ. Οι Ασύγχρονες εργασίες έχουν τη
δυνατότητα να εκτελούνται ενώ ο σταθμός εργασίας είναι κλειστός και ο χρήστης θα ενημερωθεί
για το αποτέλεσμά τους από την εφαρμογή, κατά την είσοδό του (Login).

•

Microsoft Office Integration για την εξαγωγή και αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) των
αναφορών/εκθέσεων (reports), φορμών εκτύπωσης των παραστατικών, κλπ., σε διάφορες μορφές
αρχείων (pdf, excel, text, xps, csv κλπ), αλλά και την κοινή χρήση των ημερολογίων της εφαρμογής
με το Outlook.

Τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα της πλατφόρμας δίνουν την δυνατότητα για την ανάπτυξη συγχρόνων
λύσεων για κάθε κατηγορία πελατών και για την υλοποίηση δύσκολων και πολυκεντρικών έργων.
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3.5.1.2 Εφαρμογές και Λύσεις για Λογιστικά – Φοροτεχνικά Γραφεία
Οι προτεινόμενες λύσεις του Ομίλου, για τα μικρά και μεσαία Φοροτεχνικά-Λογιστικά Γραφεία
περιλαμβάνουν τα προϊόντα της σειράς Extra που έχουν αναπτυχθεί για την Λογιστική
Παρακολούθηση, την Φορολογική Διαχείριση και την Μισθοδοσία. Ακολουθούν ενδεικτικά προϊόντα:
✓

✓

✓

Extra Λογιστική: η εφαρμογή προσφέρει απλό και εύχρηστο εργασιακό περιβάλλον για τις
καθημερινές εργασίες του λογιστή, εξοικονομεί χρόνο με σύγχρονες διαδικασίες ροών εργασίας
και αυτόματες αναβαθμίσεις μέσω διαδικτύου για την άμεση συμμόρφωση του λογιστικού
γραφείου (και των πελατών του) με τις αλλαγές της νομοθεσίας.
Tax System 5: Εφαρμογή φορολογίας και διαχείρισης εντύπων, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από κάθε μεγέθους λογιστικό γραφείο και επιχείρηση. Σχεδιασμένο με όλες τις
λειτουργίες προσαρμοσμένες, έτσι ώστε να αλλάζουν επίπεδο στην εργασίας του χρήστη.
Extra Μισθοδοσία: Η εφαρμογή παρέχει όλες τις σύγχρονες δυνατότητες παρακολούθησης
και υπολογισμού της μισθοδοσίας και για ειδικές περιπτώσεις.

Η ολοκληρωμένη πρόταση λύσεων για τα μεσαία και μεγάλα Λογιστικά Γραφεία και εταιρείες
Οικονομικών Συμβούλων περιλαμβάνει τα προϊόντα της σειράς Hyper. Ακολουθούν ενδεικτικά
προϊόντα:
✓

✓

✓

✓

✓

✓

Hyper Axion Λογιστική: προσφέρει σύγχρονο περιβάλλον συνεργασίας το οποίο αναβαθμίζει
τις υπηρεσίες των μεγάλων λογιστικών γραφείων και τον τρόπο υποστήριξης και εξυπηρέτησης
των πελατών τους .
Hyper Axion Μισθοδοσία: υποστηρίζει ταυτόχρονα απεριόριστο αριθμό επιχειρήσεων
(πελατών του γραφείου) και των υπολογισμό της μισθοδοσίας των εργαζομένων τους, με
κεντρικό τρόπο διαχείρισης και αυτοματοποιημένο τρόπο λειτουργίας.
Digital Accounting: εξειδικευμένο σύστημα που ενσωματώνει τεχνολογίες ψηφιοποίησης
εγγράφων, αυτόματης καταχώρησης παραστατικών, δημιουργίας των λογιστικών εγγραφών
και αυτόματης ταξινόμησης. Αυτοματοποιεί τις καταχωρήσεις για τους πελάτες του Λογιστικού
Γραφείου με όφελος στην εξοικονόμηση χρόνου και ανθρωπίνων πόρων.
Epsilon Cloud: ολοκληρωμένο σύστημα Δικτυακής Πύλης (Web Portal) για τον αυτόματο και
δομημένο διαμοιρασμό της Οικονομικής και Φορολογικής Πληροφόρησης από το Λογιστικό
Γραφείο προς τους πελάτες τους. Παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα Αυτοεξυπηρέτησης (Self
Service) εργαζομένων του πελάτη του Λογιστικού Γραφείου, ο οποίος μπορεί να διεκπεραιώνει
με ασφάλεια πλήθος εργασιών χωρίς να απασχολεί τα στελέχη του λογιστικού γραφείου.
Epsilon Cloud Mobile: το αντίστοιχο σύστημα σε Android και IOS λειτουργικό για την
διεκπεραίωση έκτακτων εργασιών μέσω κινητών συσκευών από οποιοδήποτε σημείο με
αυτόματη διαδικασία ανατροφοδότησης.
PYLON CRM Λογιστών: εξειδικευμένη εφαρμογή διαχείρισης πελατολογίου οργάνωσης
εκκρεμοτήτων και καταμερισμού εργασιών για την αύξηση της παραγωγικότητας και της
κερδοφορίας του Λογιστικού Γραφείου.

3.5.1.3 Εφαρμογές και Λύσεις Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού για
Επιχειρήσεις
Οι προτεινόμενες λύσεις του Ομίλου, για τα Τμήματα Μισθοδοσίας και τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου
Δυναμικού επιχειρήσεων και ομίλων περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα προϊόντα:
✓

✓

✓

Business Μισθοδοσία HRM: Εφαρμογή Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρωπίνου
Δυναμικού για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνδυάζει την ενοποίηση όλων των
υποσυστημάτων ενός τμήματος HR σε μια ενιαία βάση.
Epsilon Self Service / Αυτοεξυπηρέτηση Εργαζομένων: Αποτελεί μια δικτυακή (web)
πλατφόρμα αυτοεξυπηρέτησης του προσωπικού για διαδικασίες της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου
Δυναμικού (HR) με στόχο, τη δημιουργία κεντρικού περιβάλλοντος εσωτερικού δικτύου
(intranet) για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων, την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής
τους και την αυτοματοποίηση χρονοβόρων / γραφειοκρατικών διαδικασιών.
PYLON HRM: Το αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα μισθοδοσίας και διαχείρισης
προσωπικού (HR) για Μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους εταιριών. Μια εξελιγμένη εφαρμογή
για την παρακολούθηση της μισθοδοσίας και τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της
επιχείρησης.
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✓

✓

✓

SCAN HRMS: Το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού για
επιχειρήσεις με ειδικές απαιτήσεις και σύνθετες ανάγκες (όπως Τραπεζικά Ιδρύματα) σε
υποσυστήματα διαχείρισης προσωπικού, επιλογής, εξέλιξης και διαχείριση αμοιβών,
υπολογισμού μισθοδοσίας και ωρομέτρησης.
SCAN Timer: Εξειδικευμένη λύση στο τομέα των διαδικασιών ωρομέτρησης του προσωπικού
των επιχειρήσεων. Ένα προϊόν λογισμικού που απαντά σε σύνθετα προβλήματα διαχείρισης
της παρουσίας και της απουσίας του προσωπικού.
Epsilon cloud Εργάνη: υπηρεσία WEB και Mobile που αυτοματοποιεί την διαδικασία
ενημέρωσης του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ .

3.5.1.4 Εφαρμογές Επιχειρησιακού Λογισμικού – Εμπορολογιστικές Εφαρμογές
Με την αξιοποίηση της τεχνολογίας της πλατφόρμας PYLON, ο Όμιλος έχει αναπτύξει μια
ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τις ανάγκες της εμπορικής παρακολούθησης, χρηματοοικονομικής
διαχείρισης και επιχειρηματικής ανάπτυξης επιχειρήσεων, μεγάλων εταιρειών και πολυεταιρικών
σχημάτων.
Μέσω της πλατφόρμας PYLON αναπτύχθηκαν δεκαεννέα (19) κύριες εφαρμογές λογισμικού που
καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων όλων των μεγεθών (εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού για
Μικρές, Μεσαίες αλλά και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις καθώς και εφαρμογές λογισμικού
επιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο προϊόντων (Product
Portfolio) PYLON, και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
✓

PYLON ERP: ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών που επιτρέπει σε μία
επιχείρηση μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών, υπηρεσιών και πόρων να
επιτυγχάνει βέλτιστα οικονομικά αποτελέσματα παίρνοντας τις ορθές διοικητικές αποφάσεις.
Το PYLON ERP καλύπτει λειτουργικές περιοχές Διαχείρισης Παραγωγής, Διαχείριση
αποθήκης (Warehouse Management System), Εμπορικής και Χρηματοοικονομικής
Διαχείρισης,
Λογιστικής,
Κοστολόγησης,
Παραγωγής,
Υπηρεσιών
(Service),
Επιχειρηματικών Δεικτών Απόδοσης (KPI’s, Business Metrics) και CRM. Το PYLON ERP
έχει τα παρακάτω σημαντικά υποσυστήματα:
• Mobile WMA - Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων (WMA Stocktaking), για την
εκτέλεση φυσικής απογραφής ειδών αποθήκης με χρήση φορητών συσκευών.
• Mobile Picking-Packing: Αφορά την καταμέτρηση των εμπορευμάτων κατά την
παραλαβή και την επιβεβαίωση της ποσότητας σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά.
• Mobile WES: Για την παρακολούθηση διακίνησης ειδών σε αποθήκη με διαχείριση
θέσεων αποθήκευσης. Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα ολοκληρώνει τη
λειτουργικότητα διαχείρισης θέσεων αποθήκης (διάδρομος, θέση, ράφι) που
εκτελείται μέσω της εφαρμογής PYLON.

✓

PYLON CRM: Ένα σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατολογίου που αναμορφώνει το τμήμα
πωλήσεων και εξυπηρέτησης της επιχείρησης. Οργάνωση, πρακτικότητα, μεθοδικότητα και
ευκολία στην κατάρτιση και παρακολούθηση του προγράμματος επαφών, με
προσανατολισμό στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης.

✓

PYLON Commercial: Μία λύση πληροφορικής που καλύπτει όλη την ομάδα των εμπορικών
επιχειρήσεων και η οποία στοχεύει στην υποστήριξη της εμπορικής λειτουργίας της
επιχείρησης.

✓

PYLON Retail: Μια εφαρμογή για τις καθημερινές λειτουργίες μιας μικρής εμπορικής
επιχείρησης. Με τεχνολογία αφής (Touch) και ταχύτητα στις εκδόσεις παραστατικών.

✓

PYLON Business Accounting: Λογιστική εφαρμογή για επιχειρήσεις και ομίλους. Πλήρως
εναρμονισμένη με τα Ε.Λ.Π., καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών τήρησης και
παρακολούθησης διπλογραφικών βιβλίων όπως και Αναλυτικής Λογιστικής.

✓

PYLON Hotel: Οποιοδήποτε και αν είναι το μέγεθος του καταλύματος (Ξενοδοχείο
πολυτελείας έως και δωμάτια ενοικιαζόμενα) υπάρχει το PYLON Hotel με προσαρμογή στις
ανάγκες όλων των επιχειρήσεων του κλάδου της φιλοξενίας, με ελάχιστες δυνατότητες
εξοπλισμού (Hardware) και πλήρη απεικόνιση των λειτουργιών και στατιστικών για έλεγχο
ανά πάσα στιγμή.
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✓

PYLON Restaurant: Μια εφαρμογή για το χώρο της εστίασης με προσαρμοσμένες
λειτουργίες για τους επαγγελματίες του μεγαλύτερου κλάδου στην Ελλάδα. Περιλαμβάνοντας
όλα τα στάδια που χρειάζεται για να λειτουργήσει μια επιχείρηση εστίασης (από τα πόστα
εργασίας έως και την διαχείριση της αποθήκης) ώστε η επιχείρηση να σχεδιάζει και να
αναβαθμίζει τις στρατηγικές της.

✓

PYLON Auto Service: Εφαρμογή που απευθύνεται στα συνεργεία αυτοκινήτων. Διαθέτει
άδεια χρήσης και ενσωματωμένο σε online χρόνο το TECDOC , που αποτελεί διαδικτυακή
πλατφόρμα αναζήτησης ανταλλακτικών. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση που χρησιμοποιεί
το PYLON AUTO SERVICE αξιοποιεί ένα ευρύ φάσμα επιλογών ώστε η αγορά, η πώληση
και παρακολούθηση των τμηματικών διαδικασιών να είναι μια εύκολη υπόθεση.

✓

PYLON Auto Moto Cube: Εφαρμογή που απευθύνεται στις επιχειρήσεις για την εμπορία
των ανταλλακτικών. Με άδεια χρήσης και ενσωματωμένο σε άμεσο μέσω διαδικτύου (online)
χρόνο το TECDOC, ο χρήστης της εφαρμογής έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μέσα
σε μια οθόνη.

✓

PYLON Shop: Εφαρμογή που απευθύνεται σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις εντατικής
λιανικής.

✓

PYLON Entry: H νέα εμπορική εφαρμογή της Epsilon Νet υποστηρίζει τις λειτουργίες μικρών
και Μικρών και Μεσαίων εταιριών με γρήγορη εγκατάσταση και χωρίς παραμετροποίηση.
Χαρακτηρίζεται από την ευκολία και απλότητα χρήσης μέσα σε ένα οικείο και σύγχρονο
περιβάλλον.

✓

PYLON Web Entry: Ακολουθώντας την τάση για ανάπτυξη μέσω κινητών τηλεφώνων
(mobility) , μέσω της υβριδικής τεχνολογίας που προαναφέρθηκε, δημιουργήθηκε το PYLON
Web Entry, που στην ουσία είναι η μεταφορά του PYLON Entry σε περιβάλλον διαδικτύου
(web) και η χρήση του από προγράμματα περιήγησης διαδικτύου (web browsers),
ακολουθώντας την ίδια δομή πληροφορίας και παρόμοιο περιβάλλον με τη εφαρμογή για
σταθερούς χρήστες (desktop).

✓

Mobile SFA: Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων σε κινητό που εκτελείται σε Android και IOS
και παρέχει δυνατότητες παρακολούθησης φορητής παραγγελιοληψίας/τιμολόγησης και
εισπράξεων. Η συγκεκριμένη εφαρμογή λειτουργεί είτε σύγχρονα, ή και ασύγχρονα.

✓

Mobile Management: Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων σε κινητό που εκτελείται σε
Android και IOS και εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν κυρίως το υποσύστημα
Διαχείρισης.

✓

Mobile CRM: Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων σε κινητό που εκτελείται σε Android & IOS
και εμφανίζει πληροφορίες που αφορούν κυρίως το υποσύστημα CRM.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί μια σειρά από ενδεικτικές καινοτομίες και δυνατότητες του PYLON ERP
για να γίνει αντιληπτή η ενσωμάτωση της τεχνολογίας που προσφέρει η τεχνολογία PYLON. Το
σύστημα έχει την δυνατότητα για:
•

Να κάνει Πολυεταιρική παρακολούθηση: Στην ίδια βάση δεδομένων μπορούν παράλληλα να
λειτουργήσουν όσα ΑΦΜ είναι επιθυμητό. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνει ομίλους
εταιρειών που χρήζουν άμεσης ενοποιημένης πληροφορίας σε επίπεδο διοικητικής
πληροφόρησης. Μέσω της ίδιας λειτουργικότητας ένας επιχειρηματίας μπορεί να παρακολουθήσει
μια υπερεταιρική κατάσταση ταμειακών ροών (cashflow). Παράλληλα, σε περίπτωση που μια
εταιρεία έχει συναλλακτική δραστηριότητα με μια άλλη του ομίλου, μπορούν οι συναλλαγές να
ξεκινούν από την εταιρεία προέλευσης μέσω καταχωρήσεων αλλά στην δεύτερη εταιρεία να
καταλήγουν χωρίς να δεσμεύονται ανθρώπινοι πόροι σε διπλές καταχωρήσεις της ίδιας ουσιαστικά
πληροφορίας.

•

Την παροχή σύνδεσης (Connectivity) με εφαρμογές τρίτων (πχ ηλεκτρονικά καταστήματα - eshop).

•

Για την Αποθήκευση Αρχείων, Εγγράφων Φωτογραφιών, κλπ., συνδεόμενα με όλες τις οντότητες
της εφαρμογής, για ολοκληρωμένη αρχειοθέτηση. Τα αρχεία μπορούν να αποθηκευτούν είτε στη
βάση δεδομένων της εφαρμογής (database) ή σε μηχανογραφικό σημείο εξυπηρέτησης (FTP
server).
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•

Να παρέχει στους χρήστες ευέλικτο Σύστημα Ασφαλείας των δεδομένων, με προσαρμογή των
λειτουργιών της εφαρμογής τόσο ανά χρήστη όσο και ανά ομάδα χρηστών. Ο κάθε χρήστης μπορεί
είτε να εισέλθει στο σύστημα ως χρήστης εφαρμογής ή πιστοποιημένος χρήστης των Windows.

•

Για την δυνατότητα Πολυγλωσσικότητας, με περιβάλλον εργασίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά
(βασική έκδοση), ώστε να παρέχει ευκολία σε επιχειρήσεις με μη Ελληνόφωνο προσωπικό. Στον
ίδιο παρονομαστή εντάσσεται η τήρηση πολλών εναλλακτικών ξενόγλωσσων περιγραφών ανά
οντότητα που συμμετέχουν συνήθως σε εξαγωγές.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας όλων των προϊόντων της σειράς PYLON και συνολικά όλων των
προϊόντων λογισμικού της Εταιρείας είναι η καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη μέσω εξειδικευμένων
συμβούλων υποστήριξης.
Η σημασία του τμήματος υποστήριξης και των αναβαθμίσεων και προσαρμογών στην νομοθεσία
αποτελεί την βάση για την ανανέωση των ετήσιων συμβολαίων υποστήριξης και των
επαναλαμβανόμενων εσόδων που τα συνοδεύουν.

3.5.1.5 Σύνθετα έργα πληροφορικής στον Ιδιωτικό τομέα
Ο Όμιλος έχει υλοποιήσει σύνθετα ιδιωτικά έργα πληροφορικής αξιοποιώντας την τεχνολογική
καινοτομία της πλατφόρμας PYLON, που επιτρέπει την εκτέλεση δύσκολων έργων με μικρότερο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Πελάτες σε αυτήν την κατηγορία υπηρεσιών είναι μεγάλοι όμιλοι και οργανισμοί (όπως Τράπεζες και
Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί) οι οποίοι ανέθεσαν την υλοποίηση εξειδικευμένων έργων στους τομείς
της διασύνδεσης, της αυτοματοποίησης και της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech) στην
Εταιρεία.
Ενδεικτικά παραδείγματα έργων είναι:
➢

Το «Payment Management System» για το δίκτυο Ιδιωτικών Πρακτόρων της εταιρείας «ΟΠΑΠ
Α.Ε.» που περιλαμβάνει την διασύνδεση με κεντρικό σύστημα εκκαθάρισης εισπράξεων για
ειδικούς συνεργαζόμενους φορείς σε 400 διαπιστευμένα Πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα.

➢

Το πληροφοριακό σύστημα «ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ» του Σ.Ο.Ε.Λ.
στο οποίο διασυνδέονται, προετοιμάζουν και υποβάλλουν τα Ετήσια Φορολογικά
Πιστοποιητικά στις φορολογικές αρχές, όλοι οι Ορκωτοί Ελεγκτές των ελεγκτικών εταιρειών.

➢

Το πληροφοριακό σύστημα «Tr.U.St » το οποίο αναπτύχθηκε για την «Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε.» και περιλαμβάνει την διασύνδεση Λογιστικών Γραφείων (που διαθέτουν
λογισμικό της Εταιρείας) με το σύστημα Web Banking της τράπεζας με στόχο την
αυτοματοποίηση των πληρωμών απευθείας από τους επιχειρηματίες-πελάτες των λογιστικών
γραφείων, με ασφαλή τρόπο.

➢

Το πληροφοριακό σύστημα «Compass» το οποίο αναπτύχθηκε για την Τράπεζα «EUROBANK
ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.E.» και περιλαμβάνει την διασύνδεση
Πιστοποιημένων Λογιστικών Γραφείων για την αυτόματη υποβολή λογιστικών στοιχείων και
χρηματοοικονομικών πληροφοριών (των επιχειρήσεων – πελατών των λογιστικών γραφείων)
στο σύστημα, με στόχο την αυτοματοποιημένη αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής τους θέσης
και της αξιολόγησης αιτημάτων χρηματοδότησης.

3.5.1.6 Τα προϊόντα και υπηρεσίες ενημέρωσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ο Όμιλος έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων, προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία είναι
στη διάθεση των συνδρομητών και στοχεύουν: α) στην αξιόπιστη ενημέρωση, β) στην αναζήτηση
νομικών κειμένων (Ενδεικτικά αναφέρονται η Νομοθεσία Ανωνύμων Εταιρειών & Λοιπών νομικών
προσώπων, ο κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο νόμος περί ΦΠΑ, η Εργατική και Ασφαλιστική
Νομοθεσία, η Νομοθεσία για την εφαρμογή των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών προτύπων κλπ)
και επιστημονικών αναλύσεων και γ) στην επιστημονική τεκμηρίωση και απάντηση δύσκολων
ερωτημάτων κυρίως στους τομείς της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας αλλά και για ένα
σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία μιας επιχείρησης.
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ενημέρωσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης είναι :
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✓

Η On line Τράπεζα, μια βάση δεδομένων στο διαδίκτυο (internet) που περιλαμβάνει το
σύνολο των διατάξεων της Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας. Το σύστημα
περιλαμβάνει διαχείριση και Κωδικοποίηση όλων των βασικών φορολογικών νόμων. Επιπλέον
διαθέτει μηχανή αναζήτησης για τον αμεσότερο και εγκυρότερο εντοπισμό εγκυκλίων, νόμων
και αποφάσεων.

✓

Calendar - Ηλεκτρονικό φορολογικό ημερολόγιο, αποτελεί ένα διαδικτυακό εργαλείο
διαχείρισης των φορολογικών και εργατικών υποχρεώσεων. Περιέχει το σύνολο των
υποχρεώσεων, είτε πρόκειται για σταθερές, είτε για αυτές που εξαρτώνται από το χρόνο
πράξης. Ενημερώνεται με όλες τις αλλαγές στις καταληκτικές ημερομηνίες σε όλη τη διάρκεια
του έτους.

✓

Komvos - δίκτυο επίλυσης φορολογικών θεμάτων, αποτελεί μία γνωσιολογική βάση
φορολογικών και εργατικών απαντημένων ερωτημάτων η οποία στηρίζεται σε ένα δίκτυο
διαλόγου και επικοινωνίας των μελών του σε όλη την Ελλάδα με την επιστημονική ομάδα της
Epsilon Net. Τα μέλη του κόμβου είναι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές, Οικονομολόγοι,
Διευθυντές Οικονομικών Υπηρεσιών μεγάλων επιχειρήσεων, μέλη της Δημόσιας Διοίκησης,
μέλη της Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Κοινότητας.

✓

Komvos Advanced Services , η υπηρεσία παροχής λύσεων στις κατηγορίες: Εργατικά,
Λογιστικά, Φορολογικά και Ελεγκτικά με απάντηση ερωτημάτων, παρέχοντας την δυνατότητα
συναντήσεων δια ζώσης ή τηλεφωνικά με εξειδικευμένους επιστημονικούς συμβούλους, μέλη
της Επιστημονικής Ομάδας.

✓

Το περιοδικό Epsilon 7, το οποίο περιλαμβάνει Άρθρα και μελέτες από επιστήμονες οι οποίοι
αναλύουν και εξηγούν τις νέες νομοθετικές διατάξεις ενώ ταυτόχρονα με παραδείγματα
διαμορφώνουν το πλαίσιο της εφαρμογής τους στην πράξη. Η λογιστική επικαιρότητα για
φορολογικά, λογιστικά, εργατικά, εμπορικού δικαίου, χρηματιστηριακά και επενδυτικά,
περιλαμβάνεται επίσης στο Epsilon 7, παρέχοντας ενημέρωση για όσα πρέπει να ξέρει κάθε
επαγγελματίας λογιστής και στέλεχος του οικονομικού χώρου.

✓

Ηλεκτρονικό φορολογικό - λογιστικό περιοδικό e-magazine με πίνακα περιεχομένων, ειδική
διαμόρφωση της ύλης για την ηλεκτρονική αξιοποίησή της από το χρήστη και ενεργούς
δεσμούς σε σημεία της ύλης, ώστε να λαμβάνει ο χρήστης πρόσθετες πληροφορίες μέσω
διαδικτύου (online).

✓ Το Online Βιβλιοπωλείο εξειδικευμένο σε εκδόσεις που αφορούν τη Φορολογική, Λογιστική
και την Εργατική Νομοθεσία. Επιλεγμένοι τίτλοι από συγγραφείς με ειδικές εκπτώσεις για
πελάτες των εφαρμογών της Epsilon Net. Επιπλέον, ποικιλία σε τίτλους σχετικούς με Εταιρικά
θέματα, Διοίκηση - Πωλήσεις, Κοστολόγηση και το οικονομοτεχνικό επάγγελμα.
✓

Ο Explorer μια βάση δεδομένων – επιστημονικό αρχείο Άρθρων - Μελετών και Πρακτικών
Θεμάτων από το 1999 ως σήμερα, μέσα από το οποίο πραγματοποιείται ενημέρωση και
επιστημονική κατάρτιση του συνδρομητή, μέσω παραδειγμάτων, για τα τρέχοντα φορολογικά
και εργατικά θέματα και δυνατότητα σύνδεσης με όλους τους Νόμους και τις Διατάξεις της
OnLine Τράπεζας, για την παραπομπή του συνδρομητή στα επίσημα έγγραφα του Υπουργείου
Οικονομικών.

✓

e-forologia η διαδικτυακή πύλη (portal) έγκυρης ενημέρωσης, με εργαλεία πληροφόρησης,
αρχειοθέτησης και πρακτικής αξιοποίησης της νομοθεσίας. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και
επαγγελματίες του ευρύτερου οικονομικού χώρου, οι οποίοι ως χρήστες του συστήματος
αποκτούν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν σε ηλεκτρονική μορφή εργαλεία με στόχο την
ανεύρεση λύσεων σε φορολογικά και εργατικά θέματα.

Κεντρικό ρόλο σε όλα τα προϊόντα της σειράς ενημέρωσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης έχει η
«Επιστημονική Ομάδα» του Ομίλου, η οποία απαρτίζεται από στελέχη της Φορολογικής Διοίκησης,
Εργατολόγους, Ορκωτούς Ελεγκτές και εξειδικευμένους οικονομολόγους και νομικούς.
Η «Επιστημονική Ομάδα» απαρτίζεται από περίπου τριάντα (30) στελέχη τα οποία κατά περίπτωση
συνεργάζονται και με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Στην «Επιστημονική Ομάδα»
συμμετέχουν μόνιμα στελέχη της Εταιρείας και εξωτερικοί σύμβουλοι- συνεργάτες οι οποίοι χωρισμένοι
σε ομάδες ανά θεματική ενότητα (παράδειγμα ΦΠΑ, Φορολογία Εισοδήματος): α) αναλύουν την σχετική
νομοθεσία, β) δημιουργούν πρακτικά παραδείγματα και Οδηγούς Εφαρμογής, γ) κωδικοποιούν την
σχετική νομοθεσία, και δ) κάθε φορά που προκύπτει ένα ερώτημα από τους πελάτες της Εταιρείας
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σχετικά με την πρακτική εφαρμογή μιας νομοθεσίας ή από την συνδυασμένη εφαρμογή της με άλλες
νομοθεσίες, αναλαμβάνουν την ανάλυσή του και την τεκμηριωμένη απάντησή του.

3.5.2

Προϊόντα Τομέα Εκπαίδευσης

Ο τομέας παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες για στελέχη επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες,
μέσω ενός προγράμματος κατάρτισης ενώ παράλληλα παρέχει πιστοποιημένη επαγγελματική
εκπαίδευση και εξειδίκευση σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Τα αντικείμενα επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης αφορούν θέματα λογιστικής,
χρηματοοικονομικής τυποποίησης, ελεγκτικής και κοστολόγησης και απευθύνονται σε στελέχη
επιχειρήσεων ή λογιστικών γραφείων που έχουν ήδη ολοκληρώσει τις βασικές ακαδημαϊκές τους
σπουδές και επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να εξειδικευτούν σε ειδικότερα αντικείμενα (παράδειγμα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα). Οι συνεργασίες με τους φορείς εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό αφορούν εκπαιδευτικές διαδικασίες, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στην Epsilon Net
να τους αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα (αν δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό) για συγκεκριμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα, να παρέχει την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με την εγκεκριμένη δομή
του εκπαιδευτικού προγράμματος και με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό και τέλος να συντονίζει την
διαδικασία των εξετάσεων. Η βαθμολόγηση των εξεταζόμενων και η τελική τους πιστοποίηση γίνεται
από τον κεντρικό εκπαιδευτικό-επαγγελματικό φορέα (πχ Association of International Accountants).
Παράλληλα στις δραστηριότητες του τομέα εντάσσεται και η λειτουργία πιστοποιημένων δομών (από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων) Κέντρο Δια Βίου μάθησης επιπέδου ΙΙ και Ιδιωτικού
Κολλεγίου.
Οι σημαντικότερες από τις δομές και προσφερόμενες υπηρεσίες του τομέα ακολουθούν:

3.5.2.1 Επαγγελματικοί μεταπτυχιακοί τίτλοι εξειδίκευσης
Η Epsilon Net σε αποκλειστική συνεργασία για την Ελλάδα και την Κύπρο, με την επαγγελματική ένωση
των Διεθνών Λογιστών Ορκωτών Λογιστών της Μεγάλης Βρετανίας (AIA) διοργανώνει κλειστά τμήματα
προετοιμασίας για την συμμετοχή σε εξετάσεις επαγγελματικής εξειδίκευσης και πιστοποίησης σε
τομείς εξειδίκευσης όπως η Ελεγκτική, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ο Εσωτερικός Έλεγχος.
Οι επαγγελματικοί τίτλοι πιστοποίησης του ΑΙΑ που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας της Epsilon Net
είναι:
▪ Diploma in International Financial Reporting Standards (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα)
▪ Diploma in Auditing & Internal Review (Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος)
▪ Diploma in Managerial Accounting & Costing (Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση)
Επίσης σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχονται
εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης στη Λογιστική, τη Φορολογία στην Μισθοδοσία & Διαχείρισης
Προσωπικού (HR) ενώ παράλληλα ο σπουδαστής εκπαιδεύεται τεχνικά με την χρήση των αντίστοιχων
εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net. Μέσω κλειστών τμημάτων εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε
όλες τις μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα, ο σπουδαστής, μετά από εξετάσεις, λαμβάνει σχετικό
πιστοποιητικό εξειδίκευσης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Οι επαγγελματικοί τίτλοι πιστοποίησης του Ε.Κ.Π.Α. που παρέχονται από την Epsilon Net είναι:
▪ Financial Accounting (FA)
▪ Financial Accounting (FA) by distance learning
▪ Τίτλος Εξειδίκευσης στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

3.5.2.2 «Epsilon Net College» - Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών μέσω Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
Η δημιουργία του πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ιδιωτικού κολλεγίου,
με την επωνυμία «Epsilon Net College», αποτελεί στρατηγική επιλογή της Εταιρείας στον τομέα της
εκπαίδευσης και στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης.
Μέσω του πιστοποιημένου Epsilon Net College, παρέχονται αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών πανεπιστημίων του εξωτερικού. Η απονομή
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των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών γίνεται απευθείας από το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα σύμφωνα με την
εκπαιδευτική σύμβαση συνεργασίας. Το «Epsilon Net College» παρέχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
μέσω δια ζώσης ή/και ηλεκτρονικής-εξ ’αποστάσεως εκπαίδευσης και είναι υπεύθυνο για την
υποστήριξη και ενημέρωση των φοιτητών.
Οι υφιστάμενες συνεργασίες με Πανεπιστήμια και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που παρέχονται σήμερα, είναι
οι εξής:
▪ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Global MBA (University of Queen Mary)» με την συνεργασία του
UNIVERSITY OF LONDON. Το Global ΜΒΑ είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα υψηλών
προδιαγραφών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων που προσφέρει η Εpsilon Net σε συνεργασία με το
University of London. Έχει υλοποιηθεί από το Queen Mary, μέλος του Russell Group, που
κατατάσσεται στα εικοσιπέντε (25) κορυφαία ιδρύματα του κόσμου από την Times Higher Education
2017 για το διεθνές προφίλ του. Το Global ΜΒΑ παρέχει τα εργαλεία και το πλαίσιο μέσα στο οποίο
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατανοούν τη λειτουργία των πολυεθνικών και διεθνοποιημένων
επιχειρήσεων, λαμβάνει υπόψη τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς, τις προκλήσεις της ψηφιακής
οικονομίας και τις διαρκείς αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
▪ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «MBA in Accounting and Finance» με την συνεργασία του
INTERNATIONAL TELEMATIC UNIVERSITY UNINETTUNO της Ιταλίας. Το πρόγραμμα διδάσκεται
στην Ελληνική γλώσσα και απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες της λογιστικής και διοικητικά
στελέχη μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας που εργάζονται ή θα έχουν την ευθύνη για τη
χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων και δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών. Το πρόγραμμα
στοχεύει στην καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης για την πρακτική αντιμετώπιση διοικητικών και
αναπτυξιακών ζητημάτων που προκύπτουν καθημερινά στα στελέχη της μεσαίας και ανώτερης
βαθμίδας του χρηματοοικονομικού τομέα.

3.5.2.3 Σεμινάρια διεπιχειρησιακής κατάρτισης σε χρηματοοικονομικά - φορολογικά θέματα και
διοικητικά θέματα
Βασικός στόχος της διεπιχειρησιακής κατάρτισης είναι η ενημέρωση, κατανόηση και εκπαίδευση
στελεχών λογιστικών-φοροτεχνικών γραφείων και στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα της φορολογικής,
εργατικής, λογιστικής νομοθεσίας και κυρίως μετά την τροποποίηση των σχετικών νομοθεσιών. Με την
διαδικασία της κατάρτισης από εξειδικευμένους εισηγητές (στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών,
εργατολόγους και εξειδικευμένους φοροτεχνικούς-οικονομολόγους) τα στελέχη κατανοούν τις αλλαγές,
εκπαιδεύονται με πρακτικά παραδείγματα και λαμβάνουν απαντήσεις σε σχετικές απορίες. Σημειώνεται
ότι κατά τη διεξαγωγή των ανωτέρω σεμιναρίων, η Εταιρεία έχει το ρόλο του εκπαιδευτή, μέσω των
εξειδικευμένων εισηγητών, ενώ τα στελέχη της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας έχουν το ρόλο των
εκπαιδευομένων.
Τα θέματα που αναπτύσσονται καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών απαιτήσεων και καλύπτουν
πληθώρα τομέων μιας επιχείρησης με έμφαση σε θέματα λογιστικά, φορολογικά, χρηματοοικονομικά
και συμπληρωματικά σε θέματα διοικητικά, μάρκετινγκ και τεχνολογίες πληροφορικής.

3.5.2.4 Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση
Η διάρκεια και ο χαρακτήρας αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαμορφώνεται αποκλειστικά
σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που χρειάζονται για τα στελέχη τους εξειδικευμένη και
προσαρμοσμένη εκπαίδευση στις ανάγκες τους, με ενδεικτικές ενότητες επιμόρφωσης σε θέματα όπως:
Α) Φορολογικά και Λογιστικά ( π.χ. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών προσώπων, Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα, Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος )
Β) Εργατικά – Ασφαλιστικά (π.χ. Εργατική και Ασφαλιστική Νομοθεσία, Ενδοεπιχειρησιακές Συμβάσεις)
Γ) Πωλήσεις (π.χ. Τηλεφωνική πώληση , Πωλήσεις για καταστήματα Λιανικής, Διατήρηση Πελατών σε
Περίοδο Κρίσης)
Δ) Διαχείριση και Διοίκηση (π.χ. Επιλογή και Αξιολόγηση προσωπικού, Διαχείριση Προσωπικού,
Αποτελεσματική διαχείριση Χρόνου και Άγχους)
Οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης , αντιμετωπίζεται ως αυτόνομο έργο, οργανώνεται, σχεδιάζεται
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υπό την εποπτεία της Επιστημονικής Ομάδας και υλοποιείται αξιολογώντας τις εξειδικευμένες ανάγκες
των Στελεχών του πελάτη και τους Στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.
Στο πελατολόγιο του Ομίλου περιλαμβάνονται:
1) Λογιστικά γραφεία και ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές – φοροτεχνικοί. Σε αυτή την κατηγορία
πελατών αντιστοιχεί σημαντικό τμήμα των πωλήσεων του κυρίως μέσω ετήσιων
επαναλαμβανόμενων συμβολαίων υποστήριξης και συνδρομών. Ο Όμιλος αποτελεί συνεργάτη
για τα λογιστικά γραφεία στην ανάπτυξη και εξέλιξη των δικών τους υπηρεσιών προς
επιχειρήσεις και τελικούς πελάτες.
2) Οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού σε Ομίλους και Μεγάλες επιχειρήσεις και τα Τμήματα
Μισθοδοσίας σε Μεγάλες και Μεσαίες επιχειρήσεις. Τα προϊόντα πληροφορικής και τα εργαλεία
ενημέρωσης του Ομίλου σε θέματα μισθοδοσίας, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας είναι
διαθέσιμα για τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα.
3) Τα Λογιστήρια και οι Οικονομικές Διευθύνσεις Ομίλων και επιχειρήσεων, τα οποία επιλέγουν
προϊόντα πληροφορικής και ενημέρωσης στα αντικείμενα της Λογιστικής και της εκτέλεσης των
Φορολογικών τους Υποχρεώσεων.
4) Μεγάλες και Μεσαίες εταιρείες καθώς και Μικρές επιχειρήσεις με ανάγκες επιχειρησιακού
λογισμικού (Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Διαχείρισης Πελατειακών
Σχέσεων (CRM) και Εμπορολογιστικές Εφαρμογές). Η διείσδυση σε αυτή την κατηγορία των
επιχειρήσεων/αναγκών αποτελεί μία από τις βασικές στοχεύσεις για την ανάπτυξη των
πωλήσεων με προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί με την χρήση της τεχνολογίας PYLON.
5) Επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ειδικά χαρακτηριστικά και επιζητούν
σύγχρονες «κάθετες» λύσεις πληροφορικής (ήτοι λύσεις για αγορές με συγκεκριμένες ανάγκες
για λογισμικό με εξειδικευμένη λειτουργικότητα το οποίο είναι κοινό για όλες τις επιχειρήσεις
της εν λόγω αγοράς) για τις οποίες ο Όμιλος έχει ήδη αναπτύξει ολοκληρωμένα εργαλεία
(ξενοδοχεία, εστιατόρια, αυτοκίνητο, βενζινάδικα) αυτόνομα ή μέσω και συνεργασιών με
εξειδικευμένες επιχειρήσεις πληροφορικής.
6) Μεγάλοι όμιλοι και οργανισμοί (όπως τράπεζες και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί) για την
υλοποίηση εξειδικευμένων έργων στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας
(FinTech), της διασύνδεσης, και της αυτοματοποίησης.

Οι μέθοδοι προώθησης και πώλησης των προϊόντων και των υπηρεσιών του Ομίλου στην αγορά έχουν
αναπτυχθεί διαχρονικά και εξελίσσονται αξιοποιώντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Οι
βασικοί άξονες περιλαμβάνουν:
•

Την προώθηση μέσω της αξιοποίησης του πανελλαδικού δικτύου των διαπιστευμένων
συνεργατών – μεταπωλητών.
• Την προώθηση, παρουσίαση και πώληση μέσω οργανωμένης ομάδας «τηλεπώλησης», η
οποία επικοινωνεί με υφιστάμενους πελάτες και δυνητικούς στους οποίους παρουσιάζει τα
προϊόντα με την χρήση εξ’ αποστάσεως διασύνδεσης και στην συνέχεια συζητάει τηλεφωνικά
τους όρους εμπορικής και οικονομικής συμφωνίας
• Μέσω των επισκέψεων των πωλητών της Εταιρείας σε υφιστάμενους ή υποψηφίους πελάτες
• Την προώθηση μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων επικοινωνίας, οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν :
α) διαφημιστικά μηνύματα και παρουσιάσεις στο ενημερωτικό portal “e-forologia.gr”, και β)
προωθητικά και διαφημιστικά μηνύματα μέσω περιοδικών ενημερωτικών “newsletter”
• Την προώθηση κατά την διάρκεια ή στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και ενημερωτικών ημερίδων και
σεμιναρίων
• Με την διαφημιστική προβολή σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις ανεξάρτητων εφημερίδων
και περιοδικών πανελλαδικής κυκλοφορίας
• Την έμμεση προώθηση και λήψη συστάσεων από συνεργαζόμενα φορολογικά και λογιστικά
γραφεία, τα οποία λαμβάνουν ειδικές παροχές και εκπτώσεις ως ανταμοιβή για την συνεργασία
τους και τις συστάσεις που καταλήγουν σε επιτυχείς πωλήσεις
Τα κυριότερα νέα προϊόντα/υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν κατά τις χρήσεις 2017-2019 και
προωθήθηκαν στην αγορά, ήταν τα εξής:
Περιγραφή
PYLON ERP
PYLON BUSINESS ACCOUNTING
PYLON ESS

Αξία Κτήσης
€ 500 χιλ.
€ 90 χιλ.
€ 30 χιλ.

Έτος Κτήσης
2017
43

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ NEW EDITION
DIGITAL ACCOUNTING _START LEVEL
PYLON WEB ENTRY
CLOUD
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ NEW EDITION
PYLON RETAIL NEW EDITION
PYLON SERVICE
ΣΥΝΟΛΟ

€ 782 χιλ.
€ 100 χιλ.
€ 50 χιλ.
€ 82 χιλ.
€ 412 χιλ.
€ 50 χιλ.
€ 70 χιλ.
€ 2.166 χιλ.

2018
2019

3.5.3 Σημαντικά γεγονότα στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εκδότριας
Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της Εταιρείας μέχρι σήμερα συνοψίζονται στα κατωτέρω:
1999:
- Ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρείας EPSILON NET Α.Ε.
- Εισαγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις,
οικονομικούς συμβούλους, λογιστικά και δικηγορικά γραφεία καλύπτοντας τις απαιτήσεις τους
σε θέματα οικονομικής και φορολογικής ενημέρωσης (πλατφόρμα ηλεκτρονικής ενημέρωσης
epsilon network).
2002:
- Ίδρυση εκπαιδευτικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη με μόνιμες, άρτια εξοπλισμένες αίθουσες
εκπαίδευσης.
- Δημιουργία των προϊόντων λογισμικού παραγωγής της Εταιρείας στην κατηγορία
επιχειρησιακού λογισμικού με τον τίτλο «Extra Software».
2004:
- Ίδρυση εκπαιδευτικού κέντρου στην Αθήνα.
2005:
- Ανάπτυξη της σειράς εμπορικολογιστικής εφαρμογής διαχείρισης επιχειρήσεων με τον τίτλο
«Business Software».
2006:
- Η πιστοποίηση της Εταιρείας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 με πεδίο
εφαρμογής τον «Σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων λογισμικού και την υποστήριξη
πελατών».
2007:
- Για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Europe’s Top 500
Job Creating Companies 2006
2008:
- Στις 21 Φεβρουαρίου 2008 πραγματοποιήθηκε η είσοδος της Εταιρείας στην Εναλλακτική
αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εγκαινιάζοντας την, ως η πρώτη επιχείρηση που εισήχθη
στην νέα αυτή αγορά.
- Βράβευση του Προέδρου της Epsilon Net κ. Ιωάννη Μίχου, ως «Καινοτόμος Επιχειρηματίας
της Χρονιάς» από την Ernst & Young.
2009:
- Ίδρυση της "Epsilon Εκπαιδευτική Ανώνυμος Εταιρεία" με διακριτικό τίτλο "Epsilon Business
Training Α.Ε." μέλος του Ομίλου Epsilon Νet.
- H Epsilon Business Training Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός πάροχος των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων της Διεθνούς Ένωσης Ορκωτών Λογιστών της Μεγάλης Βρετανίας Α.Ι.Α.
(Association of International Accountants).
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- Απόκτηση μεριδίων στο εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών
με την επωνυμία "Κολλέγιο City U Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε." η οποία εκπροσωπεί στην Ελλάδα
το CITY UNIVERSITY of Seattle & μεταβίβαση ποσοστού στο μετοχικού κεφαλαίου της
θυγατρικής Εταιρείας της εισηγμένης, "Epsilon Εκπαιδευτική Aνώνυμος Eταιρεία" προς τους
σημερινούς εταίρους της "Κολλέγιο City U Εκπαιδευτική Ε.Π.Ε.".
- Παρουσίαση της πλατφόρμας PYLON HRM η οποία καλύπτει τον κλάδο της Μισθοδοσίας &
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
2010:
- Χορήγηση 'Άδειας Λειτουργίας Κολεγίου στο City Unity College του Ομίλου Epsilon Net από
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
- H Epsilon Net παρουσιάζει την ειδική εφαρμογή λογισμικού, Themida Software, η οποία
απευθύνεται αποκλειστικά σε δικηγόρους - συμβολαιογράφους - δικαστικούς επιμελητές και
καλύπτει πλήρως την ανάγκη υποχρέωσης ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ.
2011:
- Έπειτα από την ερεύνα που διεξήγαγε το ερευνητικό κέντρο Economics of Industrial Research
& Innovation (IRI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Epsilon Net ανακηρύχθηκε η εταιρεία με την
υψηλότερη βαθμολογία στην Ελλάδα & 72η σε όλη την Ευρώπη στον κλάδο του software στη
λίστα The 2011 EU Industrial R&D Investment Scoreboard.
2012:
- Η EPSILON NET A.E. απέσπασε το 1ο βραβείο της κατηγορίας «Εξειδίκευση σε Λογιστές &
Φοροτεχνικούς» στην απονομή των Business IT Excellence Awards 2012 (διοργάνωση:
Boussias Coummunications).
2013:
- Η Epsilon Net, προκρίθηκε στα European Business Awards 2013/14, που υποστηρίζεται από
την RSM Greece αποσπώντας τον τίτλο του National Champion για την κατηγορία “The RSM
Entrepreneur of the Year” για το έργο του Προέδρου της Εταιρείας κυρίου Ιωάννη Μίχου.
- Δημιουργία της σύγχρονης πλατφόρμας PYLON με σκοπό να καλύψει τους περισσότερους
κλάδους των επιχειρήσεων.
2014:
- Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net, κος Ιωάννης Μίχος λαμβάνει τη
διάκριση RUBAN D’HONNEURS στην κατηγορία The RSM Entrepreneur of the Year Award
των European Business Awards
- Στον ίδιο διαγωνισμό, η Epsilon Net λαμβάνει τη διάκριση National Champion of Greece
- Για 3η συνεχόμενη χρονιά η Epsilon Net, λαμβάνει βραβείο στον ετήσιο διαγωνισμό Business
IT Excellence Awards, με βράβευση της για τις εξειδικευμένες εφαρμογές στον κλάδο των
ξενοδοχείων με την πλατφόρμα PYLON.
2015:
- Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της στο Μετοχικό
Κεφάλαιο της εταιρείας πληροφορικής με την επωνυμία "SUPERVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ".
- Βραβείο καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος η Epsilon Net. Στις εταιρείες με το καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον συμπεριλήφθηκε για το 2015 η Epsilon Net, σύμφωνα με την έρευναθεσμό που διοργανώνει κάθε χρόνο το Great Place to Work και βραβεύει τις επιχειρήσεις με
ευχαριστημένους και αποδοτικούς εργαζομένους.
2016:
- Gold Βραβείο για το PYLON της Epsilon Net στην κατηγορία Επιτυχημένη Εισαγωγή
Προϊόντος των Sales Excellence Awards (διοργάνωση: Boussias Coummunications)
- Ίδρυση της Εταιρείας “EPSILON HR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” με σκοπό την
εμπορία, παραγωγή, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού "Software Διαχείρισης
Ανθρώπινου Προσωπικού, Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης & Οικονομικής Διαχείρισης
Μισθοδοσίας".
- Ολοκλήρωση της συμφωνίας της Epsilon HR με την SCAN ABEE. Συγκεκριμένα, η συμφωνία
αυτή περιλαμβάνει τόσο τη μεταβίβαση του πηγαίου κώδικα όσο και του συνόλου των
δικαιωμάτων των λογισμικών SCAN HRMS και SCAN TIMER στην EPSILON HR.
- Η Epsilon Net στο δίκτυο της Microsoft και ως Cloud Solution Provider (CSP).
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2017:
- Με το Βραβείο Υψηλών Ρυθμών Ανάπτυξης βραβεύτηκε η Epsilon Net στα Επιχειρηματικά
Βραβεία «Χρήμα 2016».
- Το Digital Accounting της Epsilon Net είναι η νέα υπηρεσία ψηφιοποίησης παραστατικών και
αποτελεί μια τεχνολογική καινοτομία που αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας του λογιστικού
γραφείου.
- Η Epsilon NET στις είκοσι (20) κορυφαίες εταιρείες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με το καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον | Europe’s Best Workplaces 2017. Η Epsilon Net ήταν η μοναδική
ελληνική εταιρεία στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων, κατέκτησε τη 19η θέση.
- Η Epsilon Net ανακοινώνει την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με την
οποία της χορηγήθηκε άδεια Κολλεγίου, με τον διακριτικό τίτλο «Epsilon Net College».
- Σε στρατηγική συνεργασία προχώρησαν η Vodafone Ελλάδος και η Epsilon Net που αφορά
εφαρμογές λογισμικού εμπορικής διαχείρισης για την αγορά των ελεύθερων επαγγελματιών
και των Μικρών & Μεσαίων επιχειρήσεων. Oι δύο εταιρείες προχώρησαν στην ανάπτυξη των
εφαρμογών Epsilon Net Books Management by Vodafone που βελτιστοποιούν την
παρακολούθηση, την οργάνωση και την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.
- Η Epsilon Net και το Epsilon Net College, ανακοινώνουν την επίσημη έναρξη της συνεργασίας
τους με το Διεθνές Πανεπιστήμιο UNINETTUNO, με έδρα τη Ρώμη.
2018:
- Στρατηγική συνεργασία της Epsilon Net με την Εθνική Τράπεζα για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Με τη νέα υπηρεσία e-Banking Online Services,
παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω της οικογένειας των
εμπορικών εφαρμογών PYLON Οι εφαρμογές PYLON της Epsilon Net σε πλήρη διασύνδεση
με την πλατφόρμα “rAPId LINK” της Τράπεζας Πειραιώς
- Η Epsilon Net και η Τράπεζα Πειραιώς παρέχουν στους πελάτες των εμπορικών εφαρμογών
PYLON real time πρόσβαση στα τραπεζικά τους δεδομένα και τη δυνατότητα
πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών.
- Νέα στρατηγική συνεργασία για Epsilon Net και Εθνική Τράπεζα με στόχο την παροχή
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις-πελάτες της τράπεζας την εφαρμογή PYLON Commercial για
την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους σε θέματα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και
διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους.
- Μία νέα πρωτοποριακή υπηρεσία, απόρροια της εξαιρετικής συνεργασίας της BE Business
Exchanges του Ομίλου της Eurobank, της Epsilon Net και της Crowe SOL. Η νέα υπηρεσία
MyBusiness, ένα πρωτοποριακό πακέτο υπηρεσιών, αποτελεί εργαλείο για νεοσύστατες,
Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.
2019:
- Η Εταιρεία αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά €1.676.316,00, με κεφαλαιοποίηση
αφορολόγητων αποθεματικών, με έκδοση 5.587.720 νεών Μετοχών, με ονομαστική αξία 0,30
ευρώ ανά Μετοχή, που διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους δίνοντάς τους μία (1) νέα
Μετοχή για κάθε μια (1) παλιά που κατείχαν.
- Στρατηγική συνεργασία της EPSILON NET A.E. και της HIT A.E. στον χώρο του τουρισμού
και της εστίασης.
- Η Epsilon Net καινοτομεί με τα “Epsilon Support Centers”. Διαβλέποντας τις ανάγκες και τις
προοπτικές που υπάρχουν στην ελληνική αγορά, δημιουργεί τα «Κέντρα Υποστήριξης
Λογισμικού και Δικτύου» (Support Centers).
- Η από 15.11.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την
Αύξηση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των € 667.368 με την
καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς έως 2.224.560
νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου Μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη καθώς και
την εισαγωγή του συνόλου των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών,
- Σύμφωνα με το από 20.12.2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών ανάμεσα στον
βασικό μέτοχο ( κ. Ιωάννη Μυτιληναίο ) της «HIT HOSPITALITY INTEGRATED
TECHNOLOGIES Α.Ε.», (ο «Βασικός Μέτοχος») και της «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία
Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» (η «Εταιρεία»),
πωλήθηκαν, παραχωρήθηκαν, μεταβιβάσθηκαν και παραδόθηκαν από τον Βασικό Μέτοχο
προς την Εταιρεία ογδόντα έξι χιλιάδες είκοσι (86.020) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία, κατά πλήρη κυριότητα, νομή
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και κατοχή και μαζί με όλα τα επ’ αυτών και εξ αυτών δικαιώματα και υποχρεώσεις που
αντιπροσωπεύουν το τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψήφου της «HIT HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES Α.Ε.»,
τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018, έναντι τιμήματος €
11,6252034 για κάθε μία πωλούμενη μετοχή ονομαστικής αξίας € 2,93 και συνολικά έναντι
ποσού ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€ 1.000.000,00). Το λοιπό ποσοστό συμμετοχής στην εν
λόγω εταιρεία 66% κατέχεται από το κ. Ιωάννη Μυτιληναίο. Το αντικείμενο της «HIT
HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES A.E.» είναι η παροχή ολοκληρωμένων
λύσεων μηχανογράφησης στους τομείς της φιλοξενίας και της μαζικής εστίασης σε Ελλάδα
και Κύπρο. Σημειώνεται ότι ο κ. Ιωάννης Μυτιληναίος δεν έχει ουδεμία σχέση με τα διοικητικά,
διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας και των
θυγατρικών αυτής.
2020:
- Τεχνολογική συνεργασία σε στρατηγικό επίπεδο της EPSILON NET A.E. και της SYSCO Α.Ε.
για την ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για τις ξενοδοχειακές μονάδες και την
εστίαση τόσο στην Ελληνική Αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού.
- O Όμιλος της Epsilon Net εξετάζοντας συνεχώς και αδιαλείπτως τις συνθήκες που
δημιουργούνται στην Ελληνική επιχειρηματικότητα λόγω της πανδημίας COVID-19,
ανταποκρίθηκε άμεσα και ανακοίνωσε ότι στηρίζει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις
Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας δωρεάν για πέντε (5) μήνες (μέχρι
31.08.2020), τη νέα web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών “Epsilon Smart”.
- Κατατέθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η αίτηση για την εξέταση του φακέλου
της Εταιρείας για τη διαδικασία πιστοποίησής της ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
- Με το από 18.06.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών, η Εταιρεία απέκτησε
έναντι ποσού € 9.432,00 από την εταιρεία «Varian Investments SA SPF», μετοχές που
αντιστοιχούν σε επιπλέον ποσοστό 30% στη θυγατρική EPSILON HR. Το νέο ποσοστό της
Εταιρείας στην εν λόγω θυγατρική ανέρχεται πλέον σε 65%.
- Η «Elmisystems Α.Ε.» συνδυάζει την εμπειρία της στα τεχνολογικά προϊόντα φορολογίας και
την ηλεκτρονική τιμολόγηση με τις εταιρείες «O.T.S. Α.Ε.» και «High Technology Α.Ε.», σε
συνεργασία με την Epsilon Net, για να προσφέρουν λύσεις λογισμικού φορολογικής
συμμόρφωσης (Ηλεκτρονικά Βιβλία Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων – MyData) και τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης, μέσω ίδρυσης της νέας εταιρείας «InvoiceHub Α.Ε.»

3.6 Στρατηγική και Στόχοι
Η στρατηγική του Ομίλου της Epsilon Net έχει ως στόχο την επιχειρηματική της ανάπτυξη και
περιλαμβάνει:
α) περαιτέρω διείσδυση στις υπάρχουσες αγορές που δραστηριοποιείται
Για να επιτευχθεί η διείσδυση στις υπάρχουσες αγορές βασικός στόχος είναι η επέκταση του μεριδίου
της Εταιρείας στην κατηγορία των λογιστικών & φοροτεχνικών γραφείων και η περαιτέρω ανάπτυξη
των πωλήσεων στους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και των συστημάτων μισθοδοσίας.
β) επέκταση με διαφοροποίηση των προϊόντων της ώστε να καλύψει τις εξειδικευμένες
επιχειρησιακές ανάγκες σε Οριζόντιες και Κάθετες αγορές
Σημαντικός στόχος για την εταιρεία είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση και κάλυψη των αναγκών των
Πολύ Μικρών και μικρών και ατομικών επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς οι οποίες λόγω του νέου
πλαισίου «Ψηφιακού Μετασχηματισμού» που έχει προετοιμάσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
για τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA), θα προχωρήσουν παράλληλα και αυτές στον ψηφιακό
μετασχηματισμό τους και στην παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών τους δραστηριοτήτων.
Παράλληλα ο Όμιλος στοχεύει στην αύξηση των πωλήσεων του σε Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις,
που είτε είναι είτε δεν είναι υφιστάμενοι πελάτες του Ομίλου. Η αύξηση των πωλήσεων θα επιχειρηθεί
μέσω των κάτωθι:
α) Συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (ERP),
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β) Συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), και
γ) Εμπορολογιστικές εφαρμογές.
γ) εξαγορές οντοτήτων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της πληροφορικής ή/και
συμμετοχές σε παρόμοιες οντότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, βασικός στόχος του Ομίλου είναι η αξιοποίηση της υβριδικής
τεχνολογίας της πλατφόρμας PYLON και η επέκταση σε σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές & στον
τομέα της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinΤech) με την αξιοποίηση λύσεων σε καινοτομικά
αντικείμενα όπως η «αλυσίδα τμημάτων δεδομένων» (blockchain), η εξόρυξη δεδομένων (data mining),
και τα «Μεγάλα Δεδομένα» (Big Data).
Τέλος, στόχος του Ομίλου είναι και η επέκταση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με την επίτευξη
στρατηγικών συνεργασιών ή/και την εξαγορά εταιρειών πληροφορικής ή/και την συμμετοχή σε
επιλεγμένες επιχειρήσεις πληροφορικής που δραστηριοποιούνται σε ειδικές (Κάθετες) αγορές ή
διαθέτουν σημαντικό πελατολόγιο με παράλληλη στόχευση την δημιουργία και τεχνολογικών
συνεργασιών για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση της πλατφόρμας PYLON (ISV partnership agreement).

3.7 Εξάρτηση του Ομίλου από Άδειες Εκμετάλλευσης
Ο Όμιλος για να προστατεύσει την πνευματική του ιδιοκτησία και τα εμπορικά του σήματα στα προϊόντα
του έχει προβεί στις κάτωθι ενέργειες:
•

•
•

•

Ειδικοί όροι στις συμβάσεις των υψηλόβαθμων στελεχών και του εξειδικευμένου τεχνικού
προσωπικού (με πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες) για την απαγόρευση ανταγωνιστικών
δραστηριοτήτων, την εμπιστευτικότητα και την πνευματική ιδιοκτησία
Ειδικοί όροι για την εμπιστευτικότητα και την πνευματική ιδιοκτησία στις συμβάσεις με
συνεργάτες και μεταπωλητές των προϊόντων
Εφαρμογή μεθοδολογιών κατάτμησης κατά την ανάλυση και τον προγραμματισμό των
εφαρμογών λογισμικού, των εργαλείων, των βάσεων δεδομένων και των τελικών προϊόντων,
ώστε να μην είναι δυνατή η ολοκληρωμένη γνώση ή πρόσβαση από ένα μόνο άτομο στο
σύνολο του πηγαίου κώδικα
Αξιοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων διαχείρισης εργασιών (ειδικών για τον τομέα της
πληροφορικής) που καταγράφουν αυτόματα όλες τις επιμέρους ενέργειες παρέχοντας πλήρη
ιχνηλασιμότητα αλλά και τεκμηρίωση

Ο Όμιλος έχει κατοχυρωμένα τα ακόλουθα εμπορικά σήματα:
Αριθμός
εγγραφής ή
καταχώρισης

Κατάσταση
Εμπορικού
Σήματος

Όνομα
Αιτούντος

α/α

Όνομα Εμπορικού Σήματος

1

EPSILON Α.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΣΕΜΗΝΑΡΙΩΝΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

D12516

2

ΕΨΙΛΟΝ 7 ON LINE
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ &
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

D163077

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 12-062022)

EPSILON NET
Α.Ε.

3

EXTRA SMALL BUSINESS
SOFTWARE

D169873

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 25-092023)

EPSILON NET
Α.Ε.

4

EVRESIS LINE ΚΟΜΒΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

D169874

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 25-092023)

EPSILON NET
Α.Ε.

Καταχωρημένο
(Σε ισχύ έως 13-052022)

EPSILON NET
Α.Ε.
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5

EPSILON NETWORK

D188706

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 26-12-2026)

EPSILON NET
Α.Ε.

6

EPSILON BOOKS

D171363

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
12-122023)

EPSILON NET
Α.Ε.

7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Α.Ε.

D173135

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 06-042024)

EPSILON NET
Α.Ε.

8

JOB MARKET

D173142

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 06-04- 2024)

EPSILON NET
Α.Ε.

9

ΕΨΙΛΟΝ Ν Ε Τ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

D173143

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
06-042024)

EPSILON NET
Α.Ε.

10

EXTRA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

D174519

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 30-06- 2024)

EPSILON NET
Α.Ε.

11

EPSILON SOFTWARE

D179841

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
28-06- 2025)

EPSILON NET
Α.Ε.

12

EPSILON SOFTWARE PLUS

D179842

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 28-06- 2025)

EPSILON NET
Α.Ε.

13

EPSILON SOFTWARE UNIT

D179843

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
28-062025)

EPSILON NET
Α.Ε.

14

EPSILON SOFTWARE
BUSINESS

D179844

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
28-062025)

EPSILON NET
Α.Ε.

15

EPSILON SOFTWARE
LOGISTIKI

D179845

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
28-062025)

EPSILON NET
Α.Ε.

16

EPSILON SOFTWARE
BUSINESS UNIT

D181134

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 23-09- 2025)

EPSILON NET
Α.Ε.

17

EPSILON SOFTWARE
BUSINESS PLUS

D181135

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 23-09- 2025)

EPSILON NET
Α.Ε.

18

EPSILON SOFTWARE
BUSINESS VALUE

D181136

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
23-09- 2025)

EPSILON NET
Α.Ε.

19

EPSILON SOFTWARE
EXTRA CRM ΛΟΓΙΣΤΩΝ

D187028

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
04-092026)

EPSILON NET
Α.Ε.

20

SMART CALENDAR

D187029

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
04-09- 2026)

EPSILON NET
Α.Ε.

21

EPSILON 7 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

D188705

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
06-12- 2026)

EPSILON NET
Α.Ε.

22

EPSILON NETWORK
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΗΣ EPSILON NET

D188706

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
06-122026)

EPSILON NET
Α.Ε.

23

EXTRA ΣΕΙΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

D188707

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
06-12- 2026)

EPSILON NET
Α.Ε.
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24

BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΟΛΟΚΛΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

D188708

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
06-122026)

EPSILON NET
Α.Ε.

25

TAX EXPERT
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CALENDAR
EXPLORER SMART
CALENDAR

D188709

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
06-12- 2026)

EPSILON NET
Α.Ε.

26

EPSILON HRM PYLON

D204315

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 10-072029)

EPSILON NET
Α.Ε.

27

EPSILON FINANCIAL
DATABASE

D204316

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 10-072029)

EPSILON NET
Α.Ε.

28

EPSILON NET GROUP OF
COMPANIES

N227694

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
28-072024)

EPSILON NET
Α.Ε.

29

P PYLON

N227695

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
28-07- 2024)

EPSILON NET
Α.Ε.

30

P PYLON COMMERCIAL

N227696

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
28-07- 2024)

EPSILON NET
Α.Ε.

31

P PYLON CRM

N227697

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 28-072024)

EPSILON NET
Α.Ε.

32

P PYLON HOSPITALITY

N227698

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
28-07- 2024)

EPSILON NET
Α.Ε.

33

P PYLON HRM

N227699

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 28-072024)

EPSILON NET
Α.Ε.

34

P PYLON RESTAURANT

N227700

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 28-072024)

EPSILON NET
Α.Ε.

35

Ρ PYLON RETAIL

N227701

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 28-072024)

EPSILON NET
Α.Ε.

36

Ρ PYLON SERVICES

N227702

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
28-072024)

EPSILON NET
Α.Ε.

37

DIGITAL ACCOUNTING
EPSILON NET

N253015

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
31.12.2028)

EPSILON NET
Α.Ε.

38

P PYLON PLATFORM

N239587

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
22-092026)

EPSILON NET
Α.Ε.

39

p PYLON ENTRY

N239765

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 10-062026)

EPSILON NET
Α.Ε.

40

p PYLON BUSINESS
ACCOUNTING

N239763

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 10-062026)

EPSILON NET
Α.Ε.

41

p PYLON CLOUD

N239766

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 10-062026)

EPSILON NET
Α.Ε.
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42

p PYLON AUTOCUBE

N239764

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
10-062026)

EPSILON NET
Α.Ε.

43

PYLON ERP

N239819

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
10-062026)

EPSILON NET
Α.Ε.

44

EPSILONCLOUD

N239762

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 10-06- 2026)

EPSILON NET
Α.Ε.

45

EPSILON EASY BUSINESS

N239570

Καταχωρημένο (Σε
ισχύ έως 21-092026)

EPSILON NET
Α.Ε.

46

Ρ PYLON MOTOCUBE

N239586

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
21-09- 2026)

EPSILON NET
Α.Ε.

SCAN HRMS

N247216

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
10-09-2029)

EPSILON HR
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Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως

EPSILON HR

07-06- 2028)

Α.Ε.

Καταχωρημένο (Σε ισχύ έως
10-07-2029)

EPSILON PYLON

Epsilon Net Employee
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49

Self Service
EPSILON BUSINESS
TRAINING

Α.Ε.

N249744

D204317

Α.Ε.

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

Η αρμόδια αρχή καταχώρησης των σημάτων ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
Πέραν των ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού
Δελτίου, η Epsilon Net ή οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου δεν έχει εξάρτηση από διπλώματα
ευρεσιτεχνίας ή άδειες εκμετάλλευσης, από βιομηχανικές, εμπορικές η χρηματοοικονομικές συμβάσεις
ή από νέες μεθόδους μεταποίησης η ύπαρξη των οποίων θα επηρέαζε τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες ή την κερδοφορία της.

3.8 Επενδύσεις
3.8.1 Επενδύσεις Ομίλου Χρήσεων 2017-2019
Οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις του Ομίλου για τις χρήσεις 2017, 2018, και 2019 είναι:
Επενδύσεις Ομίλου
ποσά σε € χιλ.*

2019

2018

2017

134

-

294

-

-

-

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός

148

42

132

ΣΥΝΟΛΟ (Α)

282

42

426

120***

544

1.551

Εμπορικά Σήματα

1

2

1

Λογισμικό-Αγορά από τρίτους

-

-

-

Α. Ενσώματα Πάγια
Κτίρια-Τεχνικά Έργα σε ακίνητα τρίτων
Μεταφορικά Μέσα

Β. Άυλα Πάγια
Ανάπτυξη Λογισμικού-Ολοκληρωμένο

Ανάπτυξη Λογισμικού- Μη Ολοκληρωμένο
ΣΥΝΟΛΟ (Β)

91

-

212

546

1.552

Γ. Επενδύσεις σε συμμετοχές**

1.000

-

-

Σύνολο Επενδύσεων (Α+Β+Γ)

1.494

588

1.978
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Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Λόγω της αλλαγής παρουσίασης στις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από θυγατρική σε συγγενή με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, τα
συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και 2017 έχουν αναμορφωθεί
σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη», όπως αναφέρεται και
στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
** Αφορούν την αγορά του 34% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας «HIT HOSPITALITY
INTEGRATED TECHNOLOGIES A.E.», βάσει του από 20.12.2019 Ιδιωτικού Συμφωνητικού.
***Αφορά : α. Νέα έκδοση της εφαρμογής PYLON Retail ύψους € 50 χιλ., β. PYLON Service (εφαρμογή υπηρεσιών)
ύψους € 70 χιλ.

Οι επενδύσεις του Ομίλου σε ενσώματα πάγια ανήλθαν σε € 426 χιλ. για τη χρήση 2017, € 42 χιλ. για
τη χρήση 2018 και € 282 χιλ. για τη χρήση 2019, και αφορούσαν κυρίως επενδύσεις σε έπιπλα και
λοιπό εξοπλισμό αλλά και σε τεχνικές εργασίες για την προσαρμογή των νέων γραφείων της Εταιρείας
στην Αθήνα. Σημειώνεται ότι στον ανωτέρω πίνακα οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις του Ομίλου σε
ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν το ποσό των χρηματοδοτικών μισθώσεων
που σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» απεικονίζεται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία.
Τα ενσώματα πάγια του Ομίλου για τις χρήσεις 2017-2019 χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από ίδια
κεφάλαια καθώς και από δανεισμό.
Οι επενδύσεις του Ομίλου σε άυλα πάγια ανήλθαν σε € 1.552 χιλ. για τη χρήση 2017, € 546 χιλ. για τη
χρήση του 2018 και € 212 χιλ. για τη χρήση 2019, και αφορούσαν κυρίως επενδύσεις σε ανάπτυξη
νέων εφαρμογών λογισμικού. Τα άυλα πάγια του Ομίλου για τις χρήσεις 2017-2019 χρηματοδοτήθηκαν
από ίδια κεφάλαια.
Τέλος, η Εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις σε συμμετοχές ύψους € 1.000 χιλ. για τη χρήση του
2019 οι οποίες αφορούσαν αγορά του 34% του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας «HIT
HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES A.E.», βάσει του από 20.12.2019 Ιδιωτικού
Συμφωνητικού (βλ. ενότητα 3.5.3 του Ενημερωτικού Δελτίου). Η εν λόγω επένδυση του Ομίλου
χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι, από την 01.01.2020 έως και την Ημερομηνία του Ενημερωτικού
Δελτίου, δεν έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές επενδύσεις του Ομίλου.
Για την πληροφόρηση της παρούσας ενότητας έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες από
την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως
αναγράφονται στην από 26.06.2020 έκθεσή της προσυμφωνημένων διαδικασιών.
Κυριότερες Επενδύσεις υπό υλοποίηση κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού
Δελτίου
Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης μιας νέας επένδυσης η οποία την 31.12.2019 ήταν μη
ολοκληρωμένη, συνολικού ύψους €91,89 χιλ. και που αφορά την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας
δημιουργίας εφαρμογών λογισμικού μέσω της τεχνολογίας "provisioning”. Η συγκεκριμένη τεχνολογία
δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να αποκτήσει εφαρμογή λογισμικού μέσω διαδικτύου, να πληρώσει το
τίμημά της μέσω κάρτας ή άλλου τρόπου πληρωμής μέσω διαδικτύου, να εκδοθεί το παραστατικό
αυτόματα και να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή λογισμικού χωρίς να μεσολαβήσει παρέμβαση ανθρώπινου
παράγοντα στη διαδικασία. Η συγκεκριμένη επένδυση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ου
εξαμήνου του 2020 και χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.
3.8.2

Για την πληροφόρηση της παρούσας ενότητας έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες από
την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως
αναγράφονται στην από 26.06.2020 έκθεσή της προσυμφωνημένων διαδικασιών.
3.8.3
Επενδύσεις που σκοπεύει να πραγματοποιήσει η Εκδότρια
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Εταιρείας, κατά την Ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,
δεν υφίστανται άλλες, , ισχυρές δεσμεύσεις για μελλοντικές επενδύσεις πλην των αναφερομένων στην
ενότητα 4.4 «Λόγοι Προσφοράς και Χρήσης των Εσόδων».
3.8.4
Περιβαλλοντική Πτυχή
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υφίσταται περιβαλλοντική πτυχή η οποία θα μπορούσε να
επηρεάσει τη χρήση των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου.
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3.9 Οργανωτική Δομή
Η Εταιρεία είναι μητρική του Ομίλου Epsilon Net, ο οποίος έχει τρείς θυγατρικές με χώρα εγκατάστασης
την Ελλάδα («EPSILON PYLON A.E.», «EPSILON HR A.E.», και «EPSILON SUPPORT CENTER
A.E.») μία θυγατρική με χώρα εγκατάστασης την Κύπρο («EPSILON EUROPE PLC»), και δύο
θυγατρικές με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο («EVOLUTIONSNT PLC», «EVOLUTIONSNT (UK) LTD»).
Τέλος, η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 35,156% στην εταιρεία «SUPERVISOR Α.Ε.», η
οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού και με ποσοστό 34%
στην εταιρεία «HIT HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES A.E.», η οποία δραστηριοποιείται
στη παραγωγή λογισμικού του ξενοδοχειακού κλάδου. Αναλυτικά, η δομή του Ομίλου κατά την
31.12.2019, 31.12.2018, και 31.12.2017 παρατίθεται κατωτέρω:
2019

2018

2017

Επωνυμία

Χώρα
Εγκατάστα
σης

Ποσοστό
Συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ποσοστό
Συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ποσοστό
Συμμετοχ
ής

Μέθοδος
Ενοποίησης

EPSILON
EUROPE
PLC

Κύπρος

99,97%

Ολική
Ενοποίηση

99,97%

Ολική
Ενοποίηση

99,97%

Ολική
Ενοποίηση

EPSILON
PYLON
A.E.

Ελλάδα

99,98%

Ολική
Ενοποίηση

99,98%

Ολική
Ενοποίηση

99,98%

Ολική
Ενοποίηση

EVOLUTIO
NSNT
PLC*

Ηνωμένο
Βασίλειο

99,99%

Ολική
Ενοποίηση

99,96%

Ολική
Ενοποίηση

99,96%

Ολική
Ενοποίηση

EVOLUTIO
NSNT (UK)
LTD*

Ηνωμένο
Βασίλειο

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

EPSILON
HR Α.Ε.**

Ελλάδα

35,00%

Ολική
Ενοποίηση

35,00%

Ολική
Ενοποίηση

35,00%

Ολική
Ενοποίηση

EPSILON
SUPPORT
CENTER
A.E.

Ελλάδα

51,00%

Ολική
Ενοποίηση

-

-

-

-

SUPERVIS
OR Α.Ε.Ε.

Ελλάδα

35,16%

Καθαρή Θέση

35,16%

Καθαρή
Θέση***

35,16%

Καθαρή
Θέση***

HIT
HOSPITAL
ITY
INTEGRAT
ED
TECHNOL
OGIES
A.E.

Ελλάδα

34,00%

Καθαρή Θέση

-

-

-

-

* Έμμεση συμμετοχή μέσω της EPSILON EUROPE PLC
** Με το από 18/06/2020 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών, απέκτησε έναντι ποσού € 9.432,
από την εταιρεία «Varian Investments S.A. SPF» μετοχές που αντιστοιχούν σε επιπλέον ποσοστό 30%
και το ποσοστό της Εταιρείας πλέον ανέρχεται σε 65% των δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω
θυγατρικής.
*** Όπως επαναδιατυπώθηκε στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης
2019.
Τα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου ταυτίζονται με τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας στο μετοχικό
κεφάλαιο των εταιρειών του πίνακα ανωτέρω.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. θυγατρική της SUPERVISOR
Α.Ε. έχει τεθεί σε εκκαθάριση με το από 11/10/2019 ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης και εκκαθάρισης, το
53

οποίο καταχωρήθηκε την 1/11/2019 με ΚΑΚ 1957414 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).
Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2017 η χρηματοοικονομική και επιχειρηματική πολιτική της
SUPERVISOR Α.Ε. εκτιμήθηκε ότι ελέγχεται από την EPSILON NET και για αυτό το λόγο κατά τις
χρήσεις 2017 και 2018 η ενοποίηση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Η Διοίκηση της Εταιρείας στη χρήση 2019, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετέβαλε
τον τρόπο ενοποίησης θεωρώντας ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια του ελέγχου και περιέλαβε την
εταιρεία SUPERVISOR Α.Ε με την μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις 2019.
Συνεπώς και για λόγους ορθότερης και συγκριτικής απεικόνισης, στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της Χρήσης 2019 έγιναν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές για την διόρθωση του ανωτέρω λάθους και
την απεικόνιση των μεγεθών του Ομίλου ενσωματώνοντας την SUPERVISOR Α.Ε. με την μέθοδο της
καθαρής θέσης. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και
λάθη», η Εταιρεία προχώρησε στην επαναδιατύπωση της συγκριτικής πληροφόρησης χρήσεως 2018
καθώς και των αντίστοιχων πληροφοριών για την 01.01.2018.
Οι επιχειρήσεις στο κεφάλαιο των οποίων η Εκδότρια κατέχει συμμετοχή η οποία ενδέχεται να έχει
σημαντική επίπτωση βάσει της παρ. 161 του κειμένου της ESMA/213/319/20.03.2013 στην εκτίμηση
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της χρηματοοικονομικής της θέσης και των
αποτελεσμάτων της είναι οι κάτωθι :
• EPSILON HR Α.Ε.
Η εταιρεία «EPSILON HR Α.Ε». ιδρύθηκε την 22.02.2016 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και
εμπορία λογισμικού. Η έδρα της εταιρείας είναι Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, 555 34, Πυλαία, Ζώνη ΕΜΟ,
Θεσ/νίκη, Ελλάδα.
Το μετοχικό της κεφάλαιο την 31.12.2019 ανέρχεται σε €25.000 διαιρούμενο σε 25.000 μετοχές,
ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη. Η Εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 35% στο μετοχικό κεφάλαιο της
EPSILON HR Α.Ε.
Σημειώνεται ότι με το από 18.06.2020 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών, απέκτησε από την
εταιρεία «Varian Investments S.A. SPF» μετοχές που αντιστοιχούν σε επιπλέον ποσοστό 30% και το
ποσοστό της Εταιρείας πλέον ανέρχεται σε 65% των δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω θυγατρικής. Η
αξία της μεταβίβασης ανέρχεται στο ποσό των € 9.432.
Η Εταιρεία ενοποιεί την εν λόγω θυγατρική με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Το Δ.Σ. της εταιρείας «EPSILON HR Α.Ε.» έχει πενταετή θητεία η οποία λήγει την 30.06.2022 (το
αργότερο έως 10.09.2022) και η σύνθεση του παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Μίχος Ιωάννης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Αναγνώστου Βασιλική

Αναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλος

Πρασσάς Βασίλειος

Μέλος Δ.Σ.

Πρωτόπαππας Σάββας

Μέλος Δ.Σ.

Πρωτόπαππα Στέλλα

Μέλος Δ.Σ.

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οικονομικά μεγέθη για την εταιρεία EPSILON HR
Α.Ε:
EPSILON HR Α.Ε.

ποσά σε €

Καθαρά Κέρδη Μετά από φόρους 31.12.2018

329.579,71 €

Καθαρά Κέρδη Μετά από φόρους 31.12.2019

401.455,74 €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.12.2018

346.117,45 €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.12.2019

746.267,44 €

Σύνολο ενεργητικού 31.12.2018

1.986.478,12 €

Σύνολο ενεργητικού 31.12.2019

2.641.302,82 €

Αξία κτήσης της συμμετοχής στα βιβλία της Εταιρείας (31.12.2019)
Ληφθέντα μερίσματα κατά τη χρήση 2018

8.750,00 €
0,00 €
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Υποχρεώσεις της μητρικής προς την εταιρεία 31.12.2018
Υποχρεώσεις της μητρικής προς την εταιρεία 31.12.2019

18.651,85 €
0,00 €

Υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη μητρική 31.12.2018

528.531,52 €

Υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη μητρική 31.12.2019

61.439,66 €

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, για τα οποία έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες
από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

• EPSILON EUROPE PLC
Η εταιρεία «EPSILON EUROPE PLC» ιδρύθηκε την 23.01.2009 ως εταιρεία συμμετοχών και με σκοπό
την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου στο εξωτερικό. Η έδρα της εταιρείας είναι Αγίας
Φυλάξεως & Ζήνωνος Ρωσσίδη 2 - ΤΘ 596 55 - 3015 - Λεμεσός - Κύπρος.
Το μετοχικό της κεφάλαιο την 31.12.2019 ανέρχεται σε €300.000 διαιρούμενο σε 300.000 μετοχές,
ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη. Η Εταιρεία συμμετέχει στην αγγλική εταιρεία EVOLUTIONSNT PLC
με ποσοστό 99,99%.
Η Εταιρεία συμμετέχει στην «EPSILON EUROPE PLC» με ποσοστό 99,97%. Σημειώνεται ότι ο βασικός
μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Μίχος κατέχει επίσης ποσοστό 0,013%, ο
οικονομικός διευθυντής της Εταιρείας κ. Ιωάννης Κουτκουδάκης κατέχει ποσοστό 0,007%, και η
αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Βασιλική Αναγνώστου κατέχει ποσοστό
0,003%.
Η Εταιρεία ενοποιεί την εν λόγω θυγατρική με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Το Δ.Σ. της εταιρείας EPSILON EUROPE PLC έχει απεριόριστη διάρκεια και η σύνθεση του παρατίθεται
στον παρακάτω πίνακα:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Κουτκουδάκης Ιωάννης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μίχος Ιωάννης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ρωμούδης Φώτιος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θεοδοσίου Γεωργία

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Λυσάνδρου Αιμιλία

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οικονομικά μεγέθη για την εταιρεία «EPSILON
EUROPE PLC»:
EPSILON EUROPE PLC
Καθαρά Κέρδη Μετά από φόρους 31.12.2018
Καθαρά Κέρδη Μετά από φόρους 31.12.2019

ποσά σε €
(9.933,00) €
(7.804,63) €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.12.2018

2.898.618,84 €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.12.2019

2.890.814,21 €

Σύνολο ενεργητικού 31.12.2018

2.909.489,34 €

Σύνολο ενεργητικού 31.12.2019

2.889.325,00 €

Αξία κτήσης της συμμετοχής στα βιβλία της Εταιρείας (31.12.2019)
Ληφθέντα μερίσματα κατά τη χρήση 2018

2.898.211,02 €
0,00 €

Υποχρεώσεις της μητρικής προς την εταιρεία 31.12.2018

0,00 €

Υποχρεώσεις της μητρικής προς την εταιρεία 31.12.2019

0,00 €

Υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη μητρική 31.12.2018

0,00 €

Υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη μητρική 31.12.2019

0,00 €

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, για τα οποία έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες
από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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• EVOLUTIONSNT PLC
Η εταιρεία EVOLUTIONSNT PLC ιδρύθηκε την 26.9.2012 ως εταιρεία συμμετοχών με σκοπό να
αναπτύξει την δραστηριότητα του Ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η έδρα της εταιρείας είναι 80 Strafford
Gate Potters Bar - Hertfordshire - United Kingdom - EN6 1PG.
Το μετοχικό της κεφάλαιο την 31.12.2019 ανέρχεται σε GBP 2.035.345 (€ 2.596.442,30) διαιρούμενο
σε 2.035.345 μετοχές, ονομαστικής αξίας GBP 1,00 (€ 1,28) εκάστη.
Η εταιρεία EPSILON EUROPE PLC (θυγατρική της Epsilon Net Α.Ε.) συμμετέχει στην αγγλική εταιρεία
EVOLUTIONSNT PLC με ποσοστό 99,99%. Σημειώνεται ότι ο βασικός μέτοχος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Μίχος κατέχει επίσης ποσοστό 0,008%.
Η Εταιρεία ενοποιεί την εν λόγω θυγατρική με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Το Δ.Σ. της εταιρείας EVOLUTIONSNT PLC έχει απεριόριστη διάρκεια και η σύνθεση του παρατίθεται
στον παρακάτω πίνακα:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Στον κατωτέρω πίνακα
EVOLUTIONSNT PLC:

παρουσιάζονται

συνοπτικά

οικονομικά

μεγέθη

για

την

εταιρεία

ποσά σε £

EVOLUTIONSNT PLC
Καθαρά Κέρδη Μετά από φόρους 31.12.2018

(37.309,65) £

Καθαρά Κέρδη Μετά από φόρους 31.12.2019
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.12.2018

(3.082,36) £
2.744.388,63 £

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.12.2019

2.744.721,27 £

Σύνολο ενεργητικού 31.12.2018

2.749.531,54 £

Σύνολο ενεργητικού 31.12.2019

2.753.327,21 £

Αξία κτήσης της συμμετοχής στα βιβλία της Εταιρείας (31.12.2019)
Αξία κτήσης της συμμετοχής στα βιβλία της EPSILON EUROPE PLC
31.12.2019
Ληφθέντα μερίσματα κατά τη χρήση 2018

0,00 £
2.596.442,00 £
0,00 £

Υποχρεώσεις της μητρικής προς την εταιρεία 31.12.2018

0,00 £

Υποχρεώσεις της μητρικής προς την εταιρεία 31.12.2019
Υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη μητρική 31.12.2018

0,00 £
0,00 £

Υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη μητρική 31.12.2019

0,00 £

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, για τα οποία έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες
από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

• EPSILON PYLON A.E.
Η εταιρεία EPSILON PYLON Α.Ε. ιδρύθηκε την 05.01.2009 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και
εμπορία λογισμικού. Η έδρα της εταιρείας είναι Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, 555 34, Πυλαία, Ζώνη ΕΜΟ,
Θεσ/νίκη, Ελλάδα.
Το μετοχικό της κεφάλαιο την 31.12.2019 ανέρχεται σε €60.000 διαιρούμενο σε 60.000 μετοχές,
ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη. Η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 99,983% στο μετοχικό κεφάλαιο
της EPSILON PYLON Α.Ε.
Η εν λόγω θυγατρική ενοποιείται στον Όμιλο με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Η θητεία του Δ.Σ. της εταιρείας EPSILON PYLON Α.Ε. λήγει την 17.06.2025 και η σύνθεση του
παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
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ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οικονομικά μεγέθη για την εταιρεία EPSILON
PYLON Α.Ε:
EPSILON PYLON Α.Ε.

Ποσά σε €

Καθαρά Κέρδη Μετά από φόρους 31.12.2018

4.149,95 €

Καθαρά Κέρδη Μετά από φόρους 31.12.2019

41.622,47 €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.12.2018

21.707,05 €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.12.2019

63.329,52 €

Σύνολο ενεργητικού 31.12.2018

36.139,73 €

Σύνολο ενεργητικού 31.12.2019

3.052.852,22 €

Αξία κτήσης της συμμετοχής στα βιβλία της Εταιρείας
Ληφθέντα μερίσματα κατά τη χρήση 2018

33.630,00 €
0,00 €

Υποχρεώσεις της μητρικής προς την εταιρεία 31.12.2018

5.517,60 €

Υποχρεώσεις της μητρικής προς την εταιρεία 31.12.2019

0,00 €

Υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη μητρική 31.12.2018

4.653,93 €

Υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη μητρική 31.12.2019

898.403,65 €

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, για τα οποία έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες
από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Για την πληροφόρηση για τις συμμετοχές έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες από την
ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως
αναγράφονται στην από 26.06.2020 έκθεσή της προσυμφωνημένων διαδικασιών.

3.10 Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου
3.10.1 Πηγές Κεφαλαίων
Κύρια πηγή ρευστότητας του Ομίλου αποτελούν οι λειτουργικές του δραστηριότητες και ο τραπεζικός
δανεισμός. Επιπλέον, μακροπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης των επενδυμένων κεφαλαίων
αποτελούν τα Ίδια Κεφάλαια και τα μακροπρόθεσμα δάνεια, ενώ βραχυπρόθεσμη πηγή
χρηματοδότησης των επενδυμένων κεφαλαίων αποτελεί ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός.
Το επιτόκιο καταθέσεων διαθεσίμων των τραπεζών την 31.12.2019 και την 31.12.2018 είναι
κυμαινόμενο.
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2019 ανέρχονταν σε € 6.804,83 χιλ. από το οποίο
ποσό € 4.252,79 χιλ. αφορά μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό και ποσό € 2.552,05 χιλ. αφορά το
μακροπρόθεσμο δανεισμό πληρωτέο στην επόμενη χρήση. Κατά το έτος 2020, ο Όμιλος έκανε την
χρήση των ευεργετικών διατάξεων που θεσπίστηκαν από το Ελληνικό Κράτος με βάση την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.3.2020) και των διευκολύνσεων που δόθηκαν από τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την αποπληρωμή των δανείων σε μεταγενέστερο χρόνο της
πραγματικής τους συμβατικής υποχρέωσης. Συνεπώς το ποσό € 2.552,05 χιλ., που περιλαμβάνεται
στις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019 ως πληρωτέο εντός του έτους 2020, σύμφωνα με το
ανωτέρω μεταγενέστερο μη διορθωτικό γεγονός, ανέρχεται κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού
Δελτίου στο ποσό των € 213,65 χιλ. και το λοιπό ποσό του δανεισμού € 2.338,4 χιλ. θα καταστεί
ληξιπρόθεσμο από το 2021.Το συνολικό εναπομείναν διαθέσιμο ποσό δανεισμού την 31.12.2019
ανέρχεται σε € 2.102 χιλ.
Το μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι 3,42%.
Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονταν σε € 13.506,55 χιλ. την 31.12.2019 και σε € 12.074,70 χιλ.
την 31.12.2018.
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Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2019 και την 31.12.2018 είναι σε ευρώ και έχουν
ληφθεί από ελληνικές τράπεζες και κατά συνέπεια δεν υφίσταται έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο
για τον Όμιλο.
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.12.2019 και την 31.12.2018 είναι κυμαινόμενου επιτοκίου
(Euribor πλέον περιθωρίου).
Ο Όμιλος την 31.12.2019 και την 31.12.2018 δεν έχει κάνει χρήση χρηματοοικονομικών μέσων για
σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου από δανειακές υποχρεώσεις.
Για την πληροφόρηση για τις πηγές κεφαλαίων έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες από
την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως
αναγράφονται στην από 26.06.2020 έκθεσή της προσυμφωνημένων διαδικασιών.
3.10.2 Ρευστότητα
Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων του Ομίλου την 31.12.2017, 31.12.2018 και την
31.12.2019 διατηρούνταν σε ευρώ σε λογαριασμούς όψεως και προθεσμίας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγμένα στοιχεία των ταμειακών ροών του Ομίλου για τις
χρήσεις 2017-2019:
01.01 - 31.12.2019

01.01 - 31.12.2018

01.01 - 31.12.2017

2.173,29

1.079,60

1.317,82

(1.432,90)

(496,40)

(1.717,92)

144,93

3.000,88

1.154,41

885,31

3.584,09

754,31

7.708,63

4.124,55

3.370,23

8.593,95

7.708,63

4.124,55

ποσά σε € χιλ.*
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα
ταμειακά Διαθέσιμα &
Ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
Έναρξης Περιόδου
Ταμειακά Διαθέσιμα &
Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Λόγω της αλλαγής παρουσίασης στις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από θυγατρική σε συγγενή με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, τα
συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και 2017 έχουν αναμορφωθεί
σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη», όπως αναφέρεται και
στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Οι εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου για τη χρήση του 2019 ανήλθαν σε € 2.173
χιλ. κυρίως ως αποτέλεσμα των κερδών προ φόρων του έτους που ανέρχονταν σε € 1.368 χιλ., καθώς
και στην θετική ως προς την ταμειακή ροή εξέλιξη των υπολοίπων μεγεθών της λειτουργικής
δραστηριότητας του Ομίλου, όπως των τόκων, των αποσβέσεων, προβλέψεων, της μεταβολής του
υπολοίπου απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και των καταβεβλημένων φόρων. Για το 2018 οι
εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €1.080 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με
το 2017 όταν ανήλθαν σε €1.318 χιλ.
Οι εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου για τη χρήση του 2019 ανήλθαν σε € 1.433 χιλ.
και οφείλονταν κυρίως στην απόκτηση της συγγενούς επιχείρησης «HIT A.E.», στην ανάπτυξη των
άυλων πάγιων στοιχείων της επιχείρησης κατά τη χρήση αυτή καθώς και στην απόκτηση ενσώματων
πάγιων στοιχείων. Το 2018 οι εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες είχαν διαμορφωθεί σε €496 χιλ.
έναντι €1.718 χιλ. το 2017, λόγω μείωσης της επένδυσης σε άυλα και ενσώματα πάγια.
Οι εισροές του Ομίλου από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για τη χρήση 2019 ανήλθαν σε € 145 χιλ.
και αφορούσαν κυρίως εισπράξεις από εκδοθέντα και αναληφθέντα δάνεια που ανήλθαν στο ποσό των
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€ 2.196 χιλ. καθώς και από την εξόφληση υφιστάμενων μακροπρόθεσμων δανείων που ανήλθαν σε €
1.295 χιλ. Το 2018 οι εισροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε €3.001 χιλ. έναντι
€1.154 χιλ. το 2017, σημειώνοντας αύξηση που οφείλεται σε εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια.
Για την πληροφόρηση για τη ρευστότητα έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες από την
ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως
αναγράφονται στην από 26.06.2020 έκθεσή της προσυμφωνημένων διαδικασιών.
3.10.3 Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίστανται περιορισμοί στη χρήση κεφαλαίων, οι οποίοι
επηρέασαν ή ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά, κατά κάποιο τρόπο άμεσο ή έμμεσο, τις
δραστηριότητες του Ομίλου.

3.11 Ρυθμιστικό Περιβάλλον
Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, τον Κανονισμό του
Χ.Α. όπως εκάστοτε ισχύει, τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως
εκάστοτε ισχύουν, και τους νόμους 3016/2002, 3371/2005, 3401/2005, 3556/2007, 4308/2014,
4336/2015, 4443/2016 και 4449/2017, όπως εκάστοτε ισχύουν, και εν γένει την εμπορική και
χρηματιστηριακή Νομοθεσία.
Η λειτουργία των θυγατρικών και συγγενών εταιρειών της Εταιρείας στην Ελλάδα («EPSILON PYLON
Α.Ε.» «EPSILON HR A.E.», «EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.», «ΗΙΤ Α.Ε.» και «SUPERVISOR
Α.Ε.Ε.»), διέπεται από το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και την εν γένει ελληνική εμπορική
νομοθεσία, το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή κ.λπ.
Αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρείες της Εκδότριας στο εξωτερικό («EPSILON EUROPE PLC»
«EVOLUTIONSNT PLC» και «EVOLUTIONSNT (UK) LTD»), η λειτουργία τους διέπεται από το
εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο και την εμπορική νομοθεσία του οικείου κράτους.

3.12 Πληροφορίες για τις τάσεις
Σύμφωνα με την από 17.12.2019 Έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής &
Επικοινωνιών Ελλάδος, οι κύριες τάσεις της αγοράς πληροφορικής είναι οι κάτωθι:
Αγορά Πληροφορικής
Η παγκόσμια αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) το 2020 αναμενόταν να
συνεχίσει την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, παρά τις εκτιμήσεις για επιβράδυνση της
παγκόσμιας οικονομίας και παρά την οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα σε επιμέρους
γεωγραφικές ζώνες. Η συνεχής ανοδική πορεία της βιομηχανίας ΤΠΕ, σε παγκόσμιο επίπεδο,
υπογραμμίζει, τη δυναμική του ψηφιακού μετασχηματισμού2. Μετά την εμφάνιση της πανδημίας
COVID-19 που κλόνισε την παγκόσμια οικονομία, οι επιχειρήσεις πληροφορικής δείχνουν ισχυρά
σημάδια αντοχής και μάλιστα σε πολλές των περιπτώσεων κινούνται ανοδικά.
Σημάδια σταθεροποίησης, τα οποία αναμενόταν να έχουν θετικά αποτελέσματα τόσο το 2019, όσο και
το 2020, έδινε η ελληνική βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η οποία το 2018
κινήθηκε ανοδικά, καταγράφοντας αύξηση 2,1% (ενώ το 2017 ο ρυθμός ήταν αρνητικός κατά 0,5%).
Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού που ελήφθησαν για την
αντιμετώπισή της, είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα και στην Ελλάδα.
Περαιτέρω βέβαια η γενικότερη οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία είναι πιθανό να
επηρεάσει και τις επιχειρήσεις πληροφορικής στην Ελλάδα. Θετική ένδειξη αποτελεί η ανάγκη για
ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, κάτι που καταδεικνύουν σχετικές έρευνες καθώς αποτελεί
πλέον αίτημα των Ελληνικών επιχειρήσεων να υποστηριχθούν για την υλοποίηση διαδικασιών
ψηφιακού μετασχηματισμού μετά από την πανδημία του COVID-19.

2

http://www.sepe.gr/files/1/EITO/17thReport/EITO-SEPE_17thReport_12)2019.pdf
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Φορητότητα και δίκτυα 5G
Ο Όμιλος στηριζόμενος στην τεχνολογική του καινοτομία και στο υφιστάμενο πελατολόγιο του έχει την
δυνατότητα να αποκομίσει οφέλη από την τάση ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας και των ελληνικών
επιχειρήσεων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν ήδη μεθόδους ψηφιακού εκσυγχρονισμού και
οργάνωσης με στόχο την διεθνοποίηση τους, και η Epsilon Net προσφέρει προϊόντα της οικογένειας
PYLON, που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες του υπολογιστικού νέφους (cloud) και της φορητότητας
(mobility) και βοηθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν αποδοτικά.
Στον τομέα της φορητότητας, τα νέα δίκτυα επικοινωνιών (5G), βρίσκονται σε εξέλιξη και θα
αναδιαρθρώσουν τον τρόπο λειτουργίας των δικτύων, τόσο στον τομέα της οικονομίας, στις
συναλλαγές, στον τρόπο εργασίας αλλά και σε τομείς όπως οι μεταφορές, η υγεία και η ψυχαγωγία.
Στην Ευρώπη συνολικότερα αλλά και στην Ελλάδα ο αριθμός των παρόχων που επενδύουν σε
τεχνολογίες 5G αυξάνεται σημαντικά, καθώς η βιομηχανία τηλεπικοινωνιών οδεύει με ταχείς ρυθμούς
προς την εμπορική εισαγωγή των τεχνολογιών 5G. Οι κύριοι πάροχοι στην Ευρώπη έχουν ήδη
ανακοινώσει τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών και τα σχέδια για περαιτέρω επενδύσεις στα νέα
δίκτυα.
Το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα «Στρατηγική 5G» έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετές χώρες, οδηγώντας στην
επίτευξη των αναπτυξιακών ορόσημων του 5G, όπως καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το
πρόγραμμα έχει ως στόχο σε κάθε χώρα της ΕΕ, το 2020 να ξεκινήσει η εμπορική χρήση δικτύου 5G
σε τουλάχιστον μία επιλεγμένη πόλη και μέχρι το 2025 να υπάρχει πλήρως λειτουργικό δίκτυο 5G που
θα καλύπτει όλες τις αστικές περιοχές και τις μεγάλες χερσαίες αρτηρίες των μεταφορών. Ως εκ τούτου,
έως το 2025, όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες απαιτείται να έχουν διαθέσιμη εκτενή κάλυψη 5G.
Η στρατηγική της Εταιρείας να επενδύσει στην υβριδική τεχνολογία, στην δημιουργία της πλατφόρμας
PYLON και στην νέα σειρά των προϊόντων της «οικογένειας PYLON» θα της δώσει τεχνολογικό και
επιχειρηματικό πλεονέκτημα, διότι τα νέα προϊόντα της θα συνδυαστούν με τις υψηλές ταχύτητες του
5G, ενισχύοντας την δυνατότητα «εργασίας από απόσταση».
ΑΑΔΕ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Ιδιαίτερη τάση, που υποστηρίζει τον στόχο του ψηφιακού μετασχηματισμού, δημιουργούν οι αποφάσεις
της κεντρικής Κυβέρνησης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η συγκεκριμένη
νομοθετική και τεχνική παρέμβαση είναι ιδιαίτερης αξίας για τον Όμιλο, διότι θέτει ένα νέο πλαίσιο
νομοθετικών αλλαγών που θα εφαρμοστεί σταδιακά μέχρι το τέλος του 2020 και αφορά την αποστολή
δεδομένων από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις προς την ΑΑΔΕ (myDATA) και τα «Ηλεκτρονικά
Βιβλία». Ο Όμιλος σκοπεύει να αξιοποιήσει τις αλλαγές ώστε να αυξήσει τις πωλήσεις στο
επιχειρησιακό λογισμικό και να ενισχύσει το επίπεδο της κερδοφορίας του.
Συναλλαγές από απόσταση – Λειτουργία από απόσταση
Αποτέλεσμα της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 είναι η καθιέρωση νέων πρακτικών στις
συναλλαγές επιχειρήσεων και καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ανέπαφες συναλλαγές, οι
ηλεκτρονικές παραγγελίες, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική διαβίβαση παραστατικών και
εγγράφων καθιερώθηκαν πλέον στη συνείδηση των καταναλωτών ως οι πλέον ασφαλής τρόποι
συναλλαγών. Επιπλέον, νέοι τρόποι λειτουργίας των ίδιων των επιχειρήσεων καθιερώθηκαν το ίδιο
διάστημα. Η εργασία από απόσταση και η δυνατότητα πλήρους λειτουργίας δυνητικά όλων των
διαδικασιών μιας επιχείρησης ακόμα και χωρίς την φυσική παρουσία σημαντικού αριθμού εργαζομένων
καθιέρωσε νέες ανάγκες και νέους τρόπους εργασίας. Ο Ψηφιακός μετασχηματισμός μπήκε επιτακτικά
στη ζωή όλων των επιχειρήσεων που πλέον στη νέα εποχή πρέπει να διαθέτουν σύγχρονες εφαρμογές
λογισμικού που να μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά όλες τις παραπάνω ανάγκες. Η τάση αυτή
είναι ενθαρρυντική για τη λειτουργία του Ομίλου καθώς ο Όμιλος διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις
εφαρμογών λογισμικού που καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων τόσο για απομακρυσμένες,
ηλεκτρονικές και ανέπαφες συναλλαγές όσο και για τη δυνατότητα να στηρίξει την επιχείρηση στη
λειτουργία και εργασία του προσωπικού του από απόσταση.
Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
Η παγκόσμια τάση για την αξιοποίηση των λύσεων και των δυνατοτήτων της «Χρηματοοικονομικής
Τεχνολογίας» (Fintech) αποτελεί μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία για τον Όμιλο. Οι ελληνικές
τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στο πλαίσιο του δικού τους εκσυγχρονισμού και της
αναδιάρθρωσης αναζητούν συνεργασίες και συνεργάτες στον τομέα της «Χρηματοοικονομικής
Τεχνολογίας» (Fintech). H Epsilon Net πληροί τις προϋποθέσεις στρατηγικού συνεργάτη για το
τραπεζικό σύστημα και έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία τρία έργα σημαντικής κλίμακας στον τομέα
(Εθνική Τράπεζα, Eurobank και ΣΕΠΠΠ).
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Τάσεις για τον Όμιλο
Λαμβάνοντας υπόψη τις διαμορφωθείσες τάσεις κατά το 2019 (βλέπε σχετικά ενότητα 3.18
«Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου χρήσεων 2017-2019»), η
Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά για τη χρήση του 2020 τα ακόλουθα:
•

Λόγω της διείσδυσης της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με λύσεις επιχειρηματικού
λογισμικού, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα παρουσιάζει σταθεροποίηση, λαμβάνοντας
υπόψη και τις επιπτώσεις του COVID-19 στα έσοδα του Ομίλου (βλ. ενότητα 3.22 «Επέλευση
Πανδημίας COVID-19» του Ενημερωτικού Δελτίου)Η αναμενόμενη αύξηση πωλήσεων της
ποσότητας των υφισταμένων προϊόντων σταδιακά θα μειώσει το κόστος πωλήσεων ανά
μονάδα προϊόντος, αφού το σταθερό κόστος (αποσβέσεις) θα αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο όγκο
πωλήσεων και κατά συνέπεια εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί το μεικτό περιθώριο κέρδους. Η
τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας είναι προσαρμοσμένη με τις τιμές αντίστοιχων
ανταγωνιστικών εταιριών. Η Εταιρεία στα υφιστάμενα προϊόντα της πραγματοποιεί αυξήσεις
μικρής κλίμακας, οι οποίες ακολουθούν την τάση του Γενικού Δείκτη Τιμών.
• Οι βασικοί παράμετροι του κόστους ανάπτυξης προϊόντων, παροχής υπηρεσιών και
υποστήριξης, δεν αναμένεται από την Διοίκηση του Ομίλου να παρουσιάσουν σημαντικά
αυξητικές τάσεις την επόμενη περίοδο (αμοιβή εργασίας, ενοίκια, κατανομή Γενικών Εξόδων).
• Τα αποθέματα του Ομίλου παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο
του 2019.
Σύμφωνα με την Διοίκηση της Εταιρείας, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, δεν υφίσταται γνωστή
τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που ευλόγως μπορεί να αναμένεται ότι θα επηρεάσει
σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση.
Επιπλέον, δεν υφίσταται σημαντική μεταβολή στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου από την
01.01.2020 έως σήμερα.

3.13 Σημαντικές Συμβάσεις
Για τα δύο αμέσως προηγούμενα έτη από την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου δεν υφίστανται
σημαντικές συμβάσεις, εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στις οποίες να αποτελούσε συμβαλλόμενο μέρος η Εκδότρια ή
οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου της με εξαίρεση τα κατωτέρω.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν
υφίσταται σύμβαση, πλην των αναφερομένων κάτωθι, εκτός όσων συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο
της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, που έχει συναφθεί από οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου και
περιέχει διατάξεις δυνάμει των οποίων ένα οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου έχει υποχρέωση ή δικαίωμα
που είναι σημαντικό για τον Όμιλο.
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Παρατηρήσεις
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(“double
financing”)

ανακρίβειας
δηλώσεων του
οφειλέτη

1. Εγγύηση
του Ιωάννη
Μίχου,
2. Ενέχυρο
σε ποσοστό
30% του
εκάστοτε
υπολοίπου
επί ίσης
ονομαστικής
αξίας
επιταγών
πελατείας
3.Περίοδος
χάριτος 6
μήνες

-
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28.07.2017

Σύμβαση
επιχειρηματικού
χρεολυτικού Δανείου
με αριθμ. 51580

5 έτη
700

494

Alpha Bank Α.Ε.

Επιτόκιο
προσφοράς
EURIBOR
διατραπεζικ
ών
καταθέσεων
3 μηνών +
περιθώριο
3,8% + την
εισφορά του
Ν. 128/75
Επιτρέπεται
χωρίς την
καταβολή
ανταλλάγματος
από την Εταιρεία
και υπό την
προϋπόθεση
ενημερότητας

1. παράβασης
οποιουδήποτε
όρου της
σύμβασης
2. επιβάρυνσης,
κατάργησης ή
σφράγισης της
περιουσίας της
Εταιρείας
3. παύσης
πληρωμών,
διακοπής
εργασιών ή
πτώχευσης της
Εταιρείας
4. Μεταβίβασης
ολικής ή μερικής
της επιχείρησης
της Εταιρείας
5. Εάν
μεταβληθεί η
σημερινή
αναλογία
συμμετοχής στο
εταιρικό
κεφάλαιο
αναφορικά με
την Εταιρεία ή
τον εγγυητή ή
ληφθεί
απόφαση περί
μείωσης του
μετοχικού
κεφαλαίου
6. εάν
μεταβληθεί η
πλειοψηφία του
ελέγχου της
Εταιρείας
7. Η σύναψη
νέων
μεσοπρόθεσμω
νή
μακροπρόθεσμ
ων δανείων
χωρίς την
προηγούμενη
Εγγύηση του
Ιωάννη
Μίχου

-
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8.03.2018

Σύμβαση
επιχειρηματικού
χρεολυτικού Δανείου
με αριθμ. 693

5 έτη
500

325

Τράπεζα Eurobank
Α.Ε.

Επιτόκιο
προσφοράς
EURIBOR
διατραπεζικ
ών
καταθέσεων
3 μηνών +
περιθώριο
4,25% + την
εισφορά του
Ν. 128/75

Επιτρέπεται κατά
την ημερομηνία
λήξης της
περιόδου
εκτοκισμού υπό
τον όρο της προ
30 ημερών
έγγραφης
ειδοποίησης
προς την
Τράπεζα

1. παράβασης
οποιουδήποτε
όρου της
σύμβασης
2. επιβάρυνσης,
κατάργησης ή
σφράγισης της
περιουσίας της
Εταιρείας
3. παύσης
πληρωμών,
διακοπής
εργασιών ή
πτώχευσης της
Εταιρείας
4. Μεταβίβασης
ολικής ή μερικής
της επιχείρησης
της Εταιρείας
5. εάν η
πλειοψηφία
ελέγχου παύσει
να έχει τον
έλεγχο της
Εταιρείας ή του
Ομίλου
6. η λήψη από
τη δανείστρια ή
από άλλο
ημεδαπό ή
αλλοδαπό
χρηματοδοτικό
ίδρυμα
οποιουδήποτε

συναίνεση της
Τράπεζας

1. Εγγύηση
του Ιωάννη
Μίχου,
2. Ενέχυρο
σε ποσοστό
50%
του
εκάστοτε
υπολοίπου
επί
ίσης
ονομαστικής
αξίας
επιταγών
πελατείας,
3. Ενέχυρο
επί
του
λογαριασμού
των
επιταγών

-
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Σύμβαση
επιχειρηματικού
χρεολυτικού Δανείου
με αριθμ. 694

Σύνολο Δανεισμού Εταιρείας (Α)

8.03.2018

5 έτη

7.350

1.500

6.735,00

975

Τράπεζα Eurobank
Α.Ε.

Επιτόκιο
προσφοράς
EURIBOR
διατραπεζικ
ών
καταθέσεων
3 μηνών +
περιθώριο
4,25% + την
εισφορά του
Ν. 128/75

Επιτρέπεται κατά
την ημερομηνία
λήξης
της
περιόδου
εκτοκισμού υπό
τον όρο της προ
30
ημερών
έγγραφης
ειδοποίησης
προς
την
Τράπεζα

1. παράβασης
οποιουδήποτε
όρου της
σύμβασης
2. επιβάρυνσης,
κατάργησης ή
σφράγισης της
περιουσίας της
Εταιρείας
3. παύσης
πληρωμών,
διακοπής
εργασιών ή
πτώχευσης της
Εταιρείας
4. Μεταβίβασης
ολικής ή μερικής
της επιχείρησης
της Εταιρείας
5. εάν η
πλειοψηφία
ελέγχου παύσει
να έχει τον
έλεγχο της
Εταιρείας ή του
Ομίλου
6. Περίπτωση
“double
financing” από
την ΕΤΕπ

είδους άμεση ή
έμμεση
χρηματοδότηση
από την ΕΤΕπ
για την κάλυψη
των ίδιων
αναγκών που
καλύπτει το
κεφάλαιο του
συγκεκριμένου
δανείου “double
financing”

1. Εγγύηση
του Ιωάννη
Μίχου,
2. Ενέχυρο
σε ποσοστό
30%
του
εκάστοτε
υπολοίπου
επί
ίσης
ονομαστικής
αξίας
επιταγών
πελατείας,
3. Ενέχυρο
επί
του
λογαριασμού
των
επιταγών,
4. Ενέχυρο
κατάθεσης

-
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150

1.150
8.500

5 έτη με
12μηνη
περίοδο
χάριτος

Πρόσθετη
πράξη
στην
ανωτέρω
Σύμβαση με αριθμ.
50348

Σύνολο Δανεισμού θυγατρικής Epsilon HR Α.Ε.
(Β)

Σύνολο Ομίλου (Α)+(Β)

21.07.2016

300.000

5 έτη

700.000

2) Η από 11.07.2016
Πρόσθετη
Πράξη
στην
ανωτέρω
Σύμβαση

11.07.2016

1) Η από 11.07.2016
Σύμβαση Πίστωσης
με
ανοικτό
(αλληλόχρεο)
λογαριασμό με αριθμ.
50348

6.804

69

69

-

-

Alpha Bank Α.Ε.

Alpha Bank Α.Ε.

Επιτόκιο
προσφοράς
EURIBOR 3
μηνών
+
περιθώριο
5,5% + την
εισφορά του
Ν. 128/75

Επιτόκιο
προσφοράς
EURIBOR 3
μηνών +
περιθώριο
5,5% + την
εισφορά του
Ν. 128/75
Επιτρέπεται
χωρίς την
καταβολή
ανταλλάγματος
από την Εταιρεία
Επιτρέπεται με
καταβολή
αποζημίωσης
από την Εταιρεία
μεταξύ της
διαφοράς
επανατοποθέτησ
ης των
προπληρωθέντω
ν ποσών και του
επιτοκίου
ελεύθερης
αγοράς .

Επιτρέπεται
χωρίς την
καταβολή
ανταλλάγματος
από την Εταιρεία

Παράβασης
οποιουδήποτε
όρου της
σύμβασης.

Παράβασης
οποιουδήποτε
όρου της
σύμβασης.

Παράβασης
οποιουδήποτε
όρου της
σύμβασης.

-

-

1. Εγγύηση
του Ιωάννη
Μίχου και της
μητρικής
εταιρείας
Epsilon Net
A.E.,
2. Εκχώρηση
των
απαιτήσεων
από
τα
ασφαλιστήρι
α

-

2. Η μητρική
εταιρεία
Epsilon Net
A.E.

1.
Μίχος
Ιωάννης
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3.13.2 Λοιπές Συμβάσεις
Ι. Σύμβαση Εγγύησης
Τράπεζα

Αντισ
υμβαλ
λόμεν
ος

Εγγυήτ
ρια

Σύμβαση

Όριο
πίστωσης

Τόκος

Εφαρμοστ
έο Δίκαιο /
Δικαιοδοσ
ία

Παρατ
ηρήσει
ς

Εθνική
Τράπεζα
της
Ελλάδος
Α.Ε.

HIGH
TECH
NOLO
GY
Α.Ε.

Η
Εταιρεία

Η από
02.05.2019
Σύμβαση
Πίστωσης με
ανοικτό
(αλληλόχρεο)
λογαριασμό
με αριθμ.
2117004443/
5003

ΕΥΡ
300.000

EURIBOR
ενός μήνα +
περιθώριο
επιτοκίου
4,25% + την
εισφορά του
Ν. 128/75

Ελληνικό
δίκαιο / τα
Δικαστήρια
της Αθήνας

-

Η εγγύηση της Εταιρίας αφορά την χρηματοδότηση της High Technology Α.Ε. από την Εθνική τράπεζα
στα πλαίσια της πολύχρονης συνεργασίας των 2 εταιρειών στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού.

3.14 Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά
την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η επαγγελματική διεύθυνση των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας,
καθώς και των ανώτερων διοικητικών στελεχών, είναι η έδρα της Εταιρείας, πάροδος 17ης Νοέμβρη 87,
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
3.14.1

Διοικητικό Συμβούλιο

3.14.1.1 Τρόπος Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά
την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Η επαγγελματική διεύθυνση των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Εταιρείας,
καθώς και των ανώτερων διοικητικών στελεχών, είναι η έδρα της Εταιρείας, πάροδος 17ης Νοέμβρη 87,
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 116 του Ν.4548/2018, ανώτατο
όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία εκλέγει τα μέλη του
Διοικητικού της Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 77 του Ν.4548/2018,
όργανο Διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, τα Διοικητικά,
Διαχειριστικά και Εποπτικά όργανα και τα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της είναι:
(α) το Διοικητικό Συμβουλίου, (β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, γ) η Επιτροπή Ελέγχου, (δ) η Επιτροπή
Καθορισμού Αμοιβών και (ε) ο εσωτερικός ελεγκτής.
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3.14.1.2 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το άρθρα 9 και 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, η διοίκηση ασκείται από την Γενική
Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας την 15.11.2019, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την από 15.11.2019 συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνδυασμό με την από 16.04.2020 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου δυνάμει της οποίας σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 εκλέχθηκε νέο μη
Εκτελεστικό μέλος η κυρία Αικατερίνη Δασκαλοπούλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους
ΔΣ Σπυρίδωνα Παμπουκίδη οπότε και ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα και έχει την
ακόλουθη σύνθεση:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα Μέλους

Μίχος Ιωάννης του Νικολάου
Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό
Μέλος

Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου

Εκτελεστικό Μέλος

Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ
Μιχαλόπουλος Πασχάλης του
Γεωργίου

Εκτελεστικό Μέλος

Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου
Αικατερίνη Δασκαλοπούλου του
Γεωργίου

Εκτελεστικό Μέλος

Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία
Αβδημιώτης Σπυρίδων του
Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικό Μέλος

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

H θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι από την 15.11.2019 έως την
15.11.2024. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Και
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας, κατ’ εξαίρεση παρατείνεται
μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική
Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης
Ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας, το από 15.11.2019 Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Μίχο, νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας, αρμόδιο να αποφασίζει
γενικά για τις εταιρικές υποθέσεις.
Σε περίπτωση κωλύματος του Ιωάννη Μίχου του Νικολάου, αντικαθιστά αυτόν σε κάθε ενέργεια
εκπροσώπησης της Εταιρείας η αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Βασιλική Αναγνώστου του
Δημητρίου.
Περαιτέρω και με σκοπό τη διευκόλυνση των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών της Εταιρείας και
παράλληλα με την ανωτέρω υφιστάμενη απεριόριστη εξουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος
Συμβούλου, κ. Ιωάννη Μίχου του Νικολάου, εξουσιοδοτήθηκε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.
Ιωάννης Κουτκουδάκης του Αντωνίου και της Ελένης, να εκπροσωπεί, να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία
και να τη δεσμεύει με την υπογραφή του σε όλες τις τράπεζες για κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές,
να μπορεί να προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, σε καταθέσεις συναλλαγματικών και
επιταγών, προεξοφλήσεις αξιόγραφων και υπογραφές συμβάσεων και γενικά σε οποιαδήποτε
συναλλαγή απαιτείται με οποιαδήποτε τράπεζα.
Τα ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις προϋποθέσεις
ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, από την εκλογή τους και μέχρι σήμερα.
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Παρακάτω παρατίθενται σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του τρέχοντος Διοικητικού
Συμβουλίου και του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας:
Ο κ. Μίχος Ιωάννης του Νικολάου είναι ο Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
εταιριών Epsilon Net. Αποφοίτησε από την Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης και είναι
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική. Είναι Member Of The Association
Of International Accountants (Α.Ι.Α).
Μετά την αποφοίτησή του εργάστηκε επί σειρά ετών ως Οικονομολόγος-Οικονομικός και Φορολογικός
σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων. Διετέλεσε σύμβουλος επιχειρήσεων και οικονομικός αναλυτής με
αντικείμενο την οικονομική οργάνωση, ανάλυση και τον προϋπολογισμό. Διαθέτει εξειδίκευση και σε
θέματα οργάνωσης και διοίκησης οικονομικών υπηρεσιών.
Από το 1997 ως σήμερα, εκδίδει και διευθύνει την επιστημονική ομάδα του διακεκριμένου οικονομικού
περιοδικού EPSILON 7. Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα έχει συγγράψει πέντε
οικονομικά βιβλία και διάφορα οικονομικά άρθρα και αναλύσεις.
Παράλληλα διετέλεσε μέλος του Δ.Σ του Σ.Β.Β.Ε και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Α.Ε και Ε.Π.Ε. Είναι
Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Πολιτών Χαλκιδικής.
Διακρίνεται επίσης για τη διδακτική του εμπειρία. Από το 1997 έως σήμερα, έχει στο ενεργητικό του
πάνω από 2000 ώρες διδασκαλίας σε σεμινάρια πάνω σε οικονομικά και φορολογικά θέματα. Διετέλεσε
επίσης επιστημονικός συνεργάτης του ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ.
Έχει αποσπάσει το βραβείου του «Καινοτόμου επιχειρηματία Ελλάδος» στο διαγωνισμό Entrepreneur
of the Year της Ernst & Young.
Η κα Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου, είναι η Γενική Διευθύντρια και Αναπληρώτρια
Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Epsilon Net Α.Ε..
Είναι Οικονομολόγος, κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «ΜΒΑ in Accounting» του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Member Of The Association Of International Accountants
(Α.Ι.Α). Στην Epsilon Net έχει διατελέσει Διευθύντρια Υποστήριξης μέχρι το 2007 και Διευθύντρια
Παραγωγής μέχρι το 2010.
Έχει εργασθεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και οικονομικός αναλυτής με ιδιαίτερη γνώση όλων των
μηχανογραφικών συστημάτων και εργαλείων.
Αποτελεί στέλεχος με υψηλή τεχνογνωσία στα πληροφοριακά συστήματα και εξειδίκευση σε θέματα
Ελεγκτικής, Φορολογίας, Εργατικής Νομοθεσίας και Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων. Είναι μέλος της
επιστημονικής ομάδας της Epsilon Net, ενώ έχει και σημαντική συγγραφική δράση τόσο στο βιβλίο
«Πρακτικά Εργατικά & Ασφαλιστικά Θέματα» όσο και ως αρθρογράφος στο οικονομικό περιοδικό
Epsilon 7. Είναι εισηγήτρια εξειδικευμένων σεμιναρίων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ενώ παράλληλα αποτελεί βασικό ομιλητή και σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις
με θέματα μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού (Payroll & HR).
Τα έτη 2012, 2013, 2014 αποτέλεσε μία εκ των τριών φιναλίστ στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης
Πελατών στην κατηγορία «Manager της Χρονιάς». Ορόσημο αποτελεί για την ίδια, το βραβείο της
Epsilon Net ως «Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον» των Best Work Places, ως το στέλεχος που
σχεδίασε και υλοποίησε τον μετασχηματισμό της εταιρικής φιλοσοφίας θέτοντας στο επίκεντρο τον
εργαζόμενο.
Ο κ. Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου, είναι ο Οικονομικός Διευθυντής της Epsilon Net Α.Ε. από
την 1η Ιουλίου 2013, ενώ κατέχει και τη θέση του Διευθυντή Επενδυτικών Σχέσεων.
Κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή από τις 19
Ιουνίου 2008, ενώ διετέλεσε και Διευθυντής Παραγωγής.
Είναι πτυχιούχος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου
«ΜΒΑ in Accounting» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Member Of The
Association Of International Accountants (Α.Ι.Α) και έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων για
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συστήματα πληροφορικής, project management, καθώς και φορολογικές ημερίδες. Στον παρελθόν
διετέλεσε Προϊστάμενος Λογιστηρίου και εξωτερικός σύμβουλος διαφόρων εταιρειών.
Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά, οικονομικά άρθρα και ειδικεύεται στη φορολογία εισοδήματος, γενική
λογιστική, Φ.Π.Α. και έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια λογιστικών και φορολογικών θεμάτων. Εντάχθηκε
στην Epsilon Net Α.Ε. το 1998.
O κ. Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ, Οικονομολόγος & Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων.
Το 2005 ξεκίνησε τη συνεργασία του με την Epsilon Net, ως υπεύθυνος Ανάλυσης Εφαρμογών
Μισθοδοσίας & HR. Το διάστημα 2009 - 2011 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Εφαρμογών Payroll & HR
ενώ μέχρι και σήμερα αποτελεί τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Epsilon Net σε θέματα εργατικής &
ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το 2010 ανέλαβε τη Διεύθυνση Υποστήριξης της Epsilon Net. To 2011 του
ανατέθηκε η Εμπορική Διεύθυνση των Business Units Epsilon Network & Epsilon Training. Από τα μέσα
του 2012 ανέλαβε την Διεύθυνση Πωλήσεων ενώ από τον Μάρτιο του 2014 είναι ο Γενικός Εμπορικός
Διευθυντής του Ομίλου Εταιρειών Epsilon Net.
Είναι μέλος του Δ.Σ. της Epsilon Net, στέλεχος της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net και
υπεύθυνος της συντακτικής ομάδας του ενθέτου «Epsilon Payroll» του μηνιαίου περιοδικού Epsilon 7.
Είναι ο συντάκτης του βιβλίου «Νομοθεσία & Μισθοδοσία, από τη Θεωρία στην Πράξη» (10.000
αντίτυπα), του Πρακτικού Οδηγού «Ένας εργατολόγος στις υπηρεσίες σας» και του Ηλεκτρονικού
Περιοδικού «HR PYLON» τα οποία απαριθμούν περισσότερους από 2500 αναγνώστες.
Είναι εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Μισθοδοσίας & HR ενώ αποτελεί το βασικό εισηγητή του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο σεμινάριο «Πρακτικό Γραφείο Μισθοδοσίας».
Ο κ. Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1986-1990). Το 1994 διορίστηκε δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης και εφεξής είναι δικηγόρος έχοντας αναλάβει πληθώρα αστικών, ποινικών και
εμπορικών υποθέσεων. Είναι συντάκτης του βιβλίου «Οδηγός Ανωνύμων Εταιρειών» και έχει
δημοσιεύσει διάφορα επιστημονικά άρθρα που άπτονται του αστικού εμπορικού δίκαιου. Είναι μέλος
του Δ.Σ. της εταιρείας από τον Νοέμβριο 2014.
Ο κ. Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου είναι ο Chief Technology Officer (CTO)της Epsilon Net. Ο κ.
Γρίμπελας έχει πολύχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση λογισμικού για εφαρμογές SME,
ERP, Retail, CRM, κλπ., σε Μεγάλες εταιρείες του χώρου της πληροφορικής στην Ελλάδα. Διετέλεσε
Software Platforms Unit Manager στην εταιρεία SingularLogic όπου σχεδίασε την πλατφόρμα
εφαρμογών Galaxy. Επίσης διετέλεσε Technical Director στην εταιρεία Advice, ενώ επί σειρά ετών ήταν
Platform Manager καθώς και R&D Developer στην εταιρεία Unisoft, όπου συμμετείχε στον σχεδιασμό
και υλοποίηση του ERP Atlantis, καθώς και του προϊόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟ/3.
Στην Epsilon Net ξεκίνησε τη συνεργασία του το 2013 όπου και ανέλαβε το σχεδιασμό και την
υλοποίηση της νέας πλατφόρμας εφαρμογών PYLON. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας από τον
Νοέμβριο 2014.
Η Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου σπούδασε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1991-1997). Σε αυτό το
χρονικό διάστημα συμμετείχε σε διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα 6 μηνών στην Πολυτεχνική Σχολή
Αρχιτεκτόνων, Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Βενετίας. Από το 1998 ασκεί το
επάγγελμα της Αρχιτέκτονα Μηχανικού, έχει εργαστεί στο αρχιτεκτονικό γραφείο «Τσίτσος Δημήτρης &
Συνεργάτες», στην κατασκευαστική εταιρία Ι. Ορφανίδης & ΣΙΑ Ο.Ε., και από το 2007 διατηρεί
αρχιτεκτονικό γραφείο , έχοντας αναλάβει την εκπόνηση μελετών & επίβλεψης σε τουλάχιστον εκατό
πενήντα κατασκευαστικά έργα (οικοδομικές άδειες μελέτης και επίβλεψης ανέγερσης οικοδομών
κατοικίας, γραφείων & ειδικών κτιρίων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, μελέτες και επιβλέψεις
αρχιτεκτονικής εσωτερικών χώρων κατοικίας, γραφείων, ιατρικών χώρων και καταστημάτων ,
συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, σχεδιασμός περιπτέρων και κατασκευή τους σε κλαδικές
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εκθέσεις) . Έχει συνεργαστεί με κατασκευαστικές εταιρείες ως συνεργάτης Αρχιτέκτονας Μηχανικός (Ι.
Ορφανίδης & ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΤΙΤΩΡ, ΑΙΧΜΗ κ.α.). Η κα Δασκαλοπούλου Αικατερίνη αποτελεί μέλος του ΔΣ
από την 16.04.2020.
Ο κ. Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία είναι απόφοιτος του London School of Economics στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων και του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια με διπλό πτυχίο στην Επιστήμη της
Πληροφορικής και στην Επιστήμη της Ψυχολογίας. Σήμερα είναι Εμπορικός Διευθυντής του «THINK
DIGITAL – ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» στον τομέα της Ευρώπης, ενώ μεταξύ
άλλων έχει διατελέσει Χρηματοοικονομικός Διευθυντής της εταιρείας startup Giaola IKE, Διευθύνων
Σύμβουλος της Intale Inc και της IPG Mediabrands, Γενικός Διευθυντής και Executive Director της ICAP
Group στην Αθήνα, Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing και Διευθυντής Εμπορικού Σχεδιασμού στη
Hyundai Hellas. Συμμετείχε στην Οργανωτική Επιτροπή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας
2004, με την επίβλεψη της διαδικασίας δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας για τη
δημιουργία της σχετικής κεντρικής ιστοσελίδας της διοργάνωσης. Ο κ. Κομνηνός αποτελεί μέλος του
ΔΣ από την 15.11.2019.
Ο κ. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης γνώσης. Κατέχει θέση
επίκουρου καθηγητή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, στο Τμήμα Οργανισμών Μάρκετινγκ και
Τουρισμού. Είναι υποδιευθυντής στο Εργαστήριο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τουρισμού του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι η διαχείριση και μεταφορά
άρρητης γνώσης στο πλαίσιο της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η βιώσιμη
τουριστική ανάπτυξη. Ανάμεσα στις μελέτες που έχει εκπονήσει είναι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός
(Rebranding) της Έδεσσας (2019) και της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης (2019- 2020), η ανάπτυξη της
στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης στην Κύπρο και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
χωροταξικού πλαισίου (ΕΠΧΣΑΑ) για το τουρισμό. Έχει συνεργαστεί με σημαντικά Ελληνικά και ξένα
πανεπιστήμια και έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων το
επιστημονικό του έργο. Ο κ. Αβδημιώτης αποτελεί μέλος του ΔΣ από την 15.11.2019.
Κατωτέρω παρατίθεται το βιογραφικό του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας:
Η κα Πέτρου Κωνσταντίνα του Γεωργίου κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο από το Ινστιτούτο
Εκπαιδεύσεως Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), με θέμα «Εφαρμοσμένη Λογιστική
και Ελεγκτική» και προπτυχιακό Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει
παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων επί θεμάτων της ελεγκτικής και λογιστικής, όπως το Diploma in
Auditing & Internal Review μέσω της Epsilon Net Training, και το σεμινάριο εξειδίκευσης στα λογιστικά
πρότυπα μέσω του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως εσωτερικός
ελεγκτής στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, της Epsilon Net αδιάλειπτα από την 06.09.2019, ενώ
κατέχει επίσης εμπειρία ως ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη επί Οικονομικών
και Διοικητικών Θεμάτων. Η κα Πέτρου είναι το μόνο άτομο που απασχολεί η Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου. Η κα Πέτρου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στην Εταιρεία. Η επαγγελματική
διεύθυνση του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας είναι η πάροδος 17η Νοέμβρη 87, Δήμος Πυλαίας –
Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3.14.2 Επιτροπές
3.14.2.1 Επιτροπή Ελέγχου
Με την από 15/11/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας εκλέχθηκε και κατόπιν συστάθηκε η
Επιτροπή Ελέγχου του άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 , η οποία αποτελεί ανεξάρτητη Επιτροπή, και
διαμορφώθηκε ως αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα. Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό

73

λειτουργίας της Εταιρείας και με την επιφύλαξη της ευθύνης των μελών του διοικητικού ή διαχειριστικού
οργάνου ή άλλων μελών που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ελεγχόμενης
οντότητας, οι αρμοδιότητες της επιτροπής ελέγχου είναι μεταξύ άλλων:
α) ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ελεγχόμενης οντότητας για το αποτέλεσμα του
υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω
διαδικασία,
β) παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή
προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,
γ) παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της
ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού
ελέγχου της, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να
παραβιάζει την ανεξαρτησία της οντότητας αυτής,
δ) παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και
συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
537/2014,
ε) επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών
εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 537/2014 και ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη
οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014,
στ) είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και
προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το
άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η
Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει τον δικό της Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος έχει εγκριθεί
με την από 17.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Η θητεία των μελών της είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τα πέντε (5) έτη,
ήτοι 15.11.2019 έως 15.11.2024, εκτός αν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή
του κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο
σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα της πληροφορικής ενώ παράλληλα ο πρόεδρος της
Επιτροπής Ελέγχου κ. Καραμπίνας Ελευθέριος κατέχει επαρκή, πολυετή εμπειρία στην ελεγκτική και
λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων και οργανισμών, ενώ διαθέτει επαρκείς γνώσεις στην
Ελεγκτική διαδικασία και τη Λογιστική με πιστοποιήσεις αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης
Λογιστών – Ελεγκτών (ΙΕΣΟΕΛ). Ο ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίθηκε από την
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου
2019.
Αναλυτικά η σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής Ελέγχου παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:
Ονοματεπώνυμο
Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ

Ιδιότητα

Θέση

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
της Εταιρείας

Πρόεδρος

Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δ.Σ.

Μέλος

Αβδημιώτης Σπυρίδων του
Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δ.Σ.

Μέλος
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Το βιογραφικό του κ. Καραμπίνα παρατίθεται ακολούθως:
Ο κ. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ είναι Οικονομολόγος απόφοιτος του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας στα Οικονομικά της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) και είναι κάτοχος
εξειδικευμένου διπλώματος στην εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(IFRS) από το Institute of Chartered Accountants of England and Wales.
Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία Tsakiris Family Foods, Προϊστάμενος
Λογιστηρίου και ελεγκτικού τμήματος στην ναυτιλιακή εταιρεία Zouros Group Shipping Companies και
Senior Associate στην εταιρεία PwC Greece. στον τομέα της ελεγκτικής των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Ο κ. Καραμπίνας τόσο στις βασικές του σπουδές αλλά κυρίως κατά την εκπαίδευση του για την λήψη
της επαγγελματικής Πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή έχει λάβει ολοκληρωμένη γνώση των
ελεγκτικών διαδικασιών και της αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων κατά την διαδικασία του
ελέγχου. Η επαγγελματική του εμπειρία ως Senior Associate της PwC εξασφαλίζει την ύπαρξη της
κρίσιμης ελεγκτικής εμπειρίας τόσο στις διαδικασίες σχεδιασμού όσο και στην εκτέλεσή τους ενώ
παράλληλα η πολύχρονη ενασχόληση του με τα πληροφοριακά συστήματα ιδιωτικών εταιρειών από
την θέση του Οικονομικού Διευθυντή, του Ορκωτού Ελεγκτή αλλά και μέσω της εταιρείας που μετέχει
σαν Εταίρος, του δίνει την δυνατότητα να αντιληφθεί πλήρως το αντικείμενο της Εταιρείας και να
διαχειριστεί ολοκληρωμένα τους εξειδικευμένους επιχειρησιακούς κινδύνους στον τομέα της
Πληροφορικής.
Επιπλέον, ο κ. Καραμπίνας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, πληροί τις προϋποθέσεις
ανεξαρτησίας των διατάξεων του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 από την εκλογή του και μέχρι σήμερα.
Τα βιογραφικά των κκ. Κομνηνού και Αβδημιώτη παρατίθενται στην Ενότητα 3.14.1.2.
3.14.2.2 Επιτροπή Καθορισμού Αμοιβών
Με την από 19/11/2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίστηκε η Επιτροπή
Καθορισμού Αμοιβών. Η θητεία των μελών της είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου,
ήτοι τα πέντε (5) έτη εκτός αν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του κατ'
εξουσιοδότηση της τελευταίας Διοικητικού Συμβουλίου.
Αναλυτικά η σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής Καθορισμού Αμοιβών παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα:
Ονοματεπώνυμο
Αβδημιώτης Σπυρίδων του
Κωνσταντίνου

Ιδιότητα
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ.

Θέση

Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του
Γεωργίου

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος

Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος Δ.Σ.

Μέλος

Πρόεδρος

Τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της Επιτροπής Καθορισμού Αμοιβών παρατίθενται στην
Ενότητα 3.14.1.2.
Τα καθήκοντα της Επιτροπής Καθορισμού Αμοιβών που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας είναι:
•
Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την αμοιβή κάθε εκτελεστικού
μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών βάσει κινήτρων που σχετίζονται με
τη διανομή Μετοχών.

75

•
Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσον αφορά στο συνολικό
μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός μισθού) αμοιβών στην Εταιρεία.
•
Η εξέταση και υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέσω αυτού στη Γενική
Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται, αναφορικά με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων
προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης Μετοχών.
•
Η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές μελών
Διοικητικού Συμβουλίου ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων
προαίρεσης ή Μετοχών.
•
Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
άλλων όρων των συμβάσεών τους με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε
περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.
•
Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε επιχειρησιακή πολιτική
συνδεόμενη με αμοιβές.
•

Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών.

3.14.3 Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και
Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών
Τα μέλη των Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και τα Ανώτερα Διοικητικά
Στελέχη δηλώνουν τα εξής:
1. Εκτός από τις δραστηριότητές τους που συνδέονται με την ιδιότητά τους και τη θέση τους στην
Εταιρεία, και όσων συνδέονται με την ιδιότητα του εταίρου και με συμμετοχές σε διοικητικά, διαχειριστικά
και εποπτικά όργανα, οι οποίες αναφέρονται στο σημείο 3 της παρούσας ενότητας, δεν ασκούν άλλες
επαγγελματικές δραστηριότητες, εκτός της Εταιρείας και του Ομίλου, που είναι σημαντικές για την
Εταιρεία.
2. Δεν υφίστανται οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών οργάνων και
ανωτέρων διοικητικών στελεχών της Εταιρείας.
3. Δεν διατελούν, κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και
εποπτικών οργάνων ούτε είναι εταίροι σε άλλη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Όνομα
Ιωάννης Μίχος του
Νικολάου

Βασιλική
Αναγνώστου του
Δημητρίου

Ιωάννης
Κουτκουδάκης του
Αντωνίου

Εταιρεία
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ε.Ε.»
«Varian Investments S.A.
SPF» που εδρεύει στο
Λουξεμβούργο
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Ε.Ε.»

Ιδιότητα
Πρόεδρος του
Δ.Σ. και
Διευθύνων
Σύμβουλος

«AKTSOFT SOLUTIONS
LTD» με έδρα την Κύπρο.

Αναπληρώτρια
Διευθύνουσα
Σύμβουλος,
Εκτελεστικό
Μέλος ΔΣ

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ε.Ε.»

Εκτελεστικό
Μέλος του Δ.Σ.

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

Ποσοστό συμμετοχής
Ετερόρρυθμος εταίρος
κατά ποσοστό 95%
Μέτοχος κατά ποσοστό
100%
Ομόρρυθμος εταίρος
κατά ποσοστό 98%
Μέτοχος κατά ποσοστό
45%
Ετερόρρυθμος εταίρος
κατά ποσοστό 3%
Διαχειριστής Εταίρος
κατά ποσοστό 98%
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«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Ε.Ε.»
«AKTSOFT SOLUTIONS
LTD» με έδρα την Κύπρο
Καραμπίνας
Ελευθέριος του
Μιχαήλ

«ΣΕΛΝΤΙ ΓΚΡΟΥΠ ΙΚΕ.»
«ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ
ΣΙΑ Ο.Ε.»

Ετερόρρυθμος εταίρος
κατά ποσοστό 2%

Πρόεδρος της
Επιτροπής
Ελέγχου

Μέτοχος κατά ποσοστό
32%
Εταίρος κατά ποσοστό
50%
Ομόρρυθμος εταίρος
κατά ποσοστό 50%

Στις παραπάνω γνωστοποιήσεις δε συμπεριλαμβάνονται οι θυγατρικές του Ομίλου
4. Εκτός των όσων αναφέρονται στο σημείο 3 της παρούσας, δεν υπήρξαν μέλη διοικητικών,
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή μέτοχοι ή εταίροι σε άλλη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο,
εξαιρουμένων των θυγατρικών εταιρειών της Εκδότριας, σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε τελευταίων
ετών, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
Όνομα
Νικόλαος
Κομνηνός του
Ζαχαρία
Σπυρίδων
Αβδημιώτης
του
Κωνσταντίνου

Εταιρεία

Θέση Δ.Σ./Εταίρος

Χρονικό Διάστημα

«ΠΕΚΟ HELLAS Α.Ε.»

Μέλος Δ.Σ.

2014 - 2016

Διευθύνων
Σύμβουλος

2015 - 2016

Μέλος Δ.Σ.

2016 - 2017

«ΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Α.Ε.»

5. Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση εναντίον τους για τέλεση δόλιας πράξης κατά
τα τελευταία πέντε (5) έτη.
6. Δεν έχουν συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, ρευστοποίησης ή
θέσης εταιρειών σε αναγκαστική διαχείριση κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, ενεργώντας
υπό την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή μετόχου ή εταίρου ή
ιδρυτή ή ανώτερου διοικητικού στελέχους.
7. Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε απαγγελθείσας δημόσιας κατηγορίας ή/και επιβληθείσας
κύρωσης εκ μέρους των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν
επαγγελματικών οργανώσεων).
8. Δεν έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβουν στην διαχείριση ή στο χειρισμό των
υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών.
9. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα/θέση τους δεν δημιουργούν στο πρόσωπό τους
οποιαδήποτε υφιστάμενη ή δυνητική σύγκρουση με ιδιωτικά τους συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις
τους.
10. Η τοποθέτησή στην θέση τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας με τους
κύριους μετόχους της Εταιρείας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και πελατών της, προμηθευτών της
ή άλλων προσώπων.
11. Δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους οποιοσδήποτε περιορισμός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός
ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρείας που κατέχουν.
12. Δεν κατέχουν αυτοί και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα Μετοχές κατά την Ημερομηνία του
Ενημερωτικού Δελτίου ή δικαιώματα αγοράς μετοχών της Εταιρείας, ή δικαιώματα προαίρεσης ή
παράγωγα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με εξαίρεση:
Ιωάννης Μίχος:
Την 05.06.2020 κατέχει 9.475.366 Μετοχές, ήτοι 84,78% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων
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ψήφου.
Βασιλική Αναγνώστου:
Την 05.06.2020 κατέχει 60.354 Μετοχές , ήτοι 0,54% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων
ψήφου.
Ιωάννης Κουτκουδάκης:
Την 05.06.2020 κατέχει 40.000 Μετοχές, ήτοι 0,36% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων
ψήφου.
3.14.4 Αμοιβές και Οφέλη
Για τη χρήση 2019 καταβλήθηκαν από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της προς τα διοικητικά,
διαχειριστικά, και εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη οι κάτωθι αμοιβές:

Εισφορές
Εργοδότη
2019
(ποσά σε
ευρώ)

Σύνολο
Καθαρών
Ετήσιων
Αμοιβών 2019
(φορολογητέο)

Λογαριασμός
Κινητής
Τηλεφωνίας
(ποσά σε
ευρώ)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Μεικτές Ετήσιες
Αποδοχές 2019
(ποσά σε ευρώ)

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

116.000,00

1.991,20

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

70.249,00

1.201,68

ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του
ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

15.000,00

822,74

ΠΡΑΣΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του
ΓΑΒΡΙΗΛ*

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

98.304,21

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

28.884,00

ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ του
Δημητρίου

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

102.061,05

ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ του

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

53.200,00

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΗΣ

5.540,59

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΤΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ του
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ**

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

7.005,41

93.846,92

1.259,65

-

22.733,11

87.596,98

594,22
419,63

1.374,63

4.667,94
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ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
ΖΑΧΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ του
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του
ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

489.238,85

31.113,15

186.111,84

6.289,12

*Ο κ. Βασίλειος Πρασσάς λαμβάνει τις αποδοχές του μέσω της θυγατρικής EPSILON HR A.E.
**Ο κ. Παμπουκίδης αποτέλεσε μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας από 15/11/2019 έως 08/04/2020, όποτε παραιτήθηκε
χωρίς να αντικατασταθεί από άλλο μέλος

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υφίστανται άλλες αμοιβές και οφέλη των μελών των
διοικητικών, διαχειριστικών, εποπτικών οργάνων και των ανώτερων διοικητικών στελεχών τόσο από
την Εταιρεία όσο και από τις θυγατρικές της για τη χρήση 2019, πλην αυτών που παρατίθενται στον
ανωτέρω πίνακα.
Οι ως άνω αμοιβές αφορούν το σύνολο των αμοιβών του έτους 2019. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω
αμοιβές έχουν εγκριθεί από την από 28.06.2019 Τακτική Γενική Συνέλευση του 2019.
Η συσσωρευμένη πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία για τα ανωτέρω πρόσωπα
της Εταιρείας την 31.12.2019 ανήλθε σε € 22.930,95, ενώ για τον κ. Πρασσά Βασίλειο της θυγατρικής
EPSILON HR Α.Ε., το αντίστοιχο ποσό την 31.12.2019 ανήλθε σε € 6.571,28.
Δεν υφίστανται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που να συνδέουν τα μέλη των διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων με την Εταιρεία ή οποιαδήποτε θυγατρική της που να
προβλέπουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη τους.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν διατηρεί λοιπές συναλλαγές με μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή ανώτερα
διοικητικά στελέχη.
Επισημαίνεται ότι με το Ν.4548/2018 εισήχθησαν νέες ρυθμίσεις αναφορικά με τις αμοιβές των μελών
του διοικητικού συμβουλίου ή/και διευθυντικών στελεχών και ιδίως την υποχρέωση των εταιρειών με
μετοχές εισηγμένες σε Ρυθμιζόμενη Αγορά να θεσπίζουν πολιτική αποδοχών κατά τους όρους των
άρθρων 109-112 του ίδιου νόμου. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις
του Ν.4548/2018 και ειδικότερα με το εδάφιο β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 187 του νόμου αυτού,
τα άρθρα 109 έως 112 εφαρμόζονται στις αμοιβές που αντιστοιχούν στις χρήσεις που αρχίζουν μετά
την 31.12.2018. Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι έχει θεσπιστεί Πολιτική Αποδοχών σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 109-112 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, η οποία έχει εγκριθεί από την Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 15.11.2019 και συμμορφώνεται πλήρως με τις
διατάξεις του Ν.4548/2018.
3.14.5 Εταιρική Διακυβέρνηση
Το Δ.Σ. της Εταιρείας δηλώνει, ότι η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και συμμορφώνεται πλήρως με το
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, ήτοι τις διατάξεις του Ν.
3016/2002, του Ν.4548/2018 (όπως ενδεικτικά των άρθρων 77, 99-101, 109-114, 152 και 153) σε
συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην με αριθ. Πρωτ. 1302/28.4.2017 επιστολή της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και την απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του
άρθρου 44 του Ν.4449/2017 (Επιτροπή Ελέγχου) και του Ν.3873/2010 όσον αφορά τον κώδικα
εταιρικής διακυβέρνησης. Περαιτέρω, η Εταιρεία με την από 19.11.2019 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της, έχει υιοθετήσει στο σύνολο του, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), αναλογικά εφαρμοζόμενων των διατάξεων του Ν 4548/2018, ο
οποίος ισχύει από 01.01.2019, όπου στο κώδικα αναφέρεται ο Ν. 2190/1920.
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Κατά την κατάρτισή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών (ΣΕΒ) έχουν συμπεριληφθεί ρυθμίσεις που απορρέουν από αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, με εξαίρεση την υπ’ αριθμ. Κανονιστική απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ. 5/204/14-11-2000,
«Κανόνες Συμπεριφοράς εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών και των συνδεόμενων με αυτές προσώπων», καθώς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, που εφαρμόζει η Εταιρεία τέθηκε σε ισχύ με την από 19.11.2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που υιοθέτησε, ενέκρινε και αποδέχθηκε το περιεχόμενό του
και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=3520).
Ο ισχύων Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας .
Η Εταιρεία διαθέτει και εφαρμόζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, η αναθεωρημένη έκδοση του
οποίου εγκρίθηκε με την από 19.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
εναρμονίζεται δε, μεταξύ άλλων, με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 αναφορικά με τις
αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 περί προστασίας της
Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις
χειραγώγησης της αγοράς και το Ν.4443/2016 για την κατάχρηση της αγοράς.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας διαθέτει το ελάχιστο περιεχόμενο που αναφέρεται
στο άρθρο 6 του Ν.3016/2002, και της υπ’ αριθμ. Κανονιστικής απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ.
5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, και είναι σύμφωνος με τον
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, οι πρακτικές της Εταιρείας, όπως εφαρμόζονται σύμφωνα με το
Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, δεν αποκλίνουν από τις γενικές ή ειδικές
αρχές που προβλέπονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.
Επιπρόσθετα, στην Εταιρεία λειτουργεί Εσωτερικός Έλεγχος που διεξάγεται από τη Διεύθυνση
Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου, και υπό τους όρους και
προϋποθέσεις του Κανονισμού και Εγχειρίδιου Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
(Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου), ο οποίος εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την
από 19.11.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ο Κανονισμός Εσωτερικού
Ελέγχου, ο οποίος εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ με την από 19.11.2019 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη σύνθεση, το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τον
τρόπο λειτουργίας και αξιολόγησης της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ορίζονται από το άρθρο 44 του
Ν.4449/2017 και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.
Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει τον δικό της Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος
έχει εγκριθεί με την από 17.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Διεύθυνση
Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από ένα άτομο, την κα Πέτρου Κωνσταντίνα.
Η Εταιρεία διαθέτει Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων καθώς και Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων,
υπεύθυνη της οποίας είναι η κα Ματζουράνη Μαρίνα.
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει την κατά νόμο απαιτούμενη Πολιτική Αποδοχών δυνάμει του άρθρου 110 και
111 του ν. 4548/2018, όπως αυτή προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε με την από
15.11.2019 Γενική Συνέλευση. Η Πολιτική Αποδοχών θα εφαρμοστεί για την καταβολή αμοιβών από τη
χρήση 2020 και εφεξής με διάρκεια ισχύος τεσσάρων (4) ετών είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας
(https://www.epsilonnet.gr/imgs/NewFolder/ΠΟΛΙΤΙΚΗ%20ΑΜΟΙΒΩΝ%20EPSILON%20NET%20AE.
pdf) και εγκρίθηκε με την από 15.11.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι μέτοχοι δεν έχουν λάβει καμία σχετική απόφαση περί μελλοντικών
αλλαγών στη σύνθεση των συμβουλίων και επιτροπών της Εταιρείας, που θα μπορούσαν να έχουν
επίπτωση επί της εταιρικής της διακυβέρνησης.
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3.14.6 Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι:
1. Η παραγωγή και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Λογισμικό).
2. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϊόντων πληροφορικής και προϊόντων
επικοινωνιών.
3. Η παροχή υπηρεσιών, εγκατάσταση, λειτουργία υποστήριξης και εκπαίδευσης συστημάτων και
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
4. Η παραγωγή και εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που συνδυάζουν την εκπομπή μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή εικόνας, σχεδίων και πληροφοριών προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο
είτε μέσω του Διαδικτύου (Internet), είτε με απευθείας σύνδεση.
5. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση
στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών σε οικονομικά, φορολογικά και άλλα θέματα.
6. Η παροχή συμβουλών, η οργάνωση και η εκπόνηση μελετών σε οικονομικά, διοικητικά και άλλα
θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις.
7. Η επεξεργασία, εισαγωγή – εξαγωγή και εμπορία των παραπάνω ειδών και υπηρεσιών.
8. Η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών γενικά, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
9. Η ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων με μεθόδους ηλεκτρονικού εμπορίου.
10. Η μεταπώληση – εμπορία βιβλίων και περιοδικών.
11. Η χρηματοδότηση και ο χρηματοοικονομικός συντονισμός, καθώς και η διαχείριση των εταιριών, στις
οποίες συμμετέχει.
12. Η χρηματοδότηση επιχειρήσεων, η παροχή εγγυήσεων, η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ
τρίτων, που οι δραστηριότητές τους είναι σχετικές και βοηθούν στην υλοποίηση των στόχων της
Εταιρείας.
13. Οι εκδόσεις – παραγωγή και εμπορία περιοδικών και βιβλίων.
14. Προμήθειες από την προώθηση και μεσιτείες, προϊόντων, αγαθών και γενικά υπηρεσιών τρίτων
οιασδήποτε νομικής μορφής αυτοί έχουν, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
15. Προμήθεια, πώληση, αγορά και εν γένει εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Ελληνικής
Επικράτειας σύμφωνα με το Νόμο, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από και προς την Ελληνική επικράτεια, απόκτηση δικαιωμάτων μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας μέσω των διεθνών ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ελλάδος με σκοπό την εξαγωγή και
εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την Ελληνική
αγορά ενέργειας.
16. Η συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες για τη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων σύμφωνα με τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
17. Η διαμεσολάβηση, ως Ασφαλιστικού Συμβούλου, στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων έναντι
προμήθειας. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού, η Εταιρεία θα μελετά την αγορά, θα παρουσιάζει
και θα προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές
συμβάσεις για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή
συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων.
18. H παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυση και
λειτουργία των αντιστοίχων φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Για την επίτευξη του σκοπού
αυτού η εταιρεία μπορεί: α) να ιδρύει και να λειτουργεί Κολλέγια που αποτελούν παρόχους
υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
νόμου 3696/2008 και των σχετικών εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί σε
εφαρμογή αυτού, καθώς και όποιας τυχόν μελλοντικής τροποποίησής του, β) να ιδρύει και να
λειτουργεί ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικές Κατάρτισης (ΙΙΕΚ), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΑ (Κε.Δι.Βι.Μ1), ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΥΟ (Κε.Δι.Βι.Μ2 ),
ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες εταιρίες που λειτουργούν τα
ανωτέρω (ΙΙΕΚ, Κε.Δι.Βι.Μ1 και Κε.Δι.Βι.Μ2 και ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ), γ) να συνάπτει
συμφωνίες και συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού, να διαμεσολαβεί για την παροχή
πληροφοριών σε σπουδαστές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, να
προετοιμάζει την ένταξή τους σε αυτά, να προβαίνει σε ανταλλαγές εκπαιδευτικών προγραμμάτων
με τα Πανεπιστήμια αυτά και να συμμετέχει στην υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων
με τα Πανεπιστήμια αυτά, δ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή
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σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της
εκπαίδευσης και της έρευνας, ε) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με
οποιοδήποτε τρόπο, στ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ζ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή
με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, η) να εμπορεύεται επιστημονικά συγγράμματα και άλλα βιβλία τα
οποία χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του επιστημονικού της έργου, θ) να δημιουργεί, ενοικιάζει
και εκμεταλλεύεται οικιστικούς χώρους στέγασης ως φοιτητικές εστίες, ι) να ενοικιάζει ή να πουλάει
το όλο σύστημα λειτουργίας και ονόματος σε τρίτους (δικαιόχρηση – Franchise) και ια) να προβαίνει
στην ενοικίαση, στην αγορά κατάλληλων χώρων στέγασης των φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης
και να πράττει ό, τι άλλο είναι αναγκαίο για την ορθή και συμφέρουσα λειτουργία αυτών (των φορέων
εκπαίδευσης και κατάρτισης).
19. Παροχή υπηρεσιών εστίασης.
Η Εταιρεία, είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
038383705000 (πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 43452/62/Β/99/194).
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές μετά ψήφου ονομαστικές Μετοχές και αδιαίρετες και ως χρόνος
εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ» (πρώην Α.Ε. «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.»). Τα λοιπά σχετικά με την
έκδοση των Μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη
διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα
δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της
δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
Αναφορικά με τα δικαιώματα των μετόχων βλέπε ενότητα 4.5.2 «Δικαιώματα Μετόχων» του
Ενημερωτικού Δελτίου.
Αναφορικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας βλέπε ενότητα 3.14.1 «Διοικητικό
Συμβούλιο» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το Καταστατικό της Εταιρείας, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2778/1999 και
του Ν.4548/2018 όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικότερες
διατάξεις σε σχέση με το Ν.4548/2018.
Δεν υφίσταται διάταξη της ιδρυτικής πράξης, του Καταστατικού, της διοικητικής πράξης σύστασης ή
των κανονισμών της Εταιρείας, της οποίας η εφαρμογή να δύναται να καθυστερήσει, να αναβάλει ή να
παρεμποδίσει αλλαγή στον έλεγχο της Εταιρείας.

3.15 Υπάλληλοι
Στον Όμιλο, κατά την 31.12.2019, απασχολούνταν 367 εργαζόμενοι, ενώ στην Εταιρεία 267. Στις
31.12.2019, ο Όμιλος δεν απασχολούσε προσωρινούς υπαλλήλους. Αναλυτικότερα, η κατανομή των
υπαλλήλων ανά επιχειρηματική δραστηριότητα και γεωγραφική περιοχή για τον Όμιλο και την Εταιρεία,
την 31.12.2019 παρουσιάζεται στους ακόλουθους πίνακες:

Κατανομή των Υπαλλήλων ανά Γεωγραφική Περιοχή
Όμιλος

Εταιρεία

Βόρεια Ελλάδα

257

192

Νότια Ελλάδα

110

75

Σύνολο

367

267
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Κατανομή των Υπαλλήλων ανά Δραστηριότητα
Όμιλος
Εταιρεία
Πληροφορική
351
251
Εκπαίδευση
16
16
Σύνολο
367
267
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία μη ελεγμένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της διαφύλαξης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, έχει ορίσει
Τεχνικό Ασφάλειας και Ιατρό Εργασίας, προκειμένου να διερευνώνται πιθανοί κίνδυνοι που υπάρχουν
στους χώρους εργασίας και να προτείνονται μέτρα αποφυγής τους.
Δεν υφίστανται δικαιώματα αγοράς Μετοχών από τους εργαζόμενους και τα μέλη διοικητικών,
διαχειριστικών, και εποπτικών οργάνων και ανώτερων διοικητικών στελεχών (stock options).
Δεν υφίσταται συμφωνία για συμμετοχή υπαλλήλων του Ομίλου στο κεφάλαιο της Εκδότριας.

3.16 Κύριοι Μέτοχοι
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το
μετοχολόγιο της 24.06.2020:
Μέτοχοι
Ιωάννης Μίχος
Λοιποί μέτοχοι <5%
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός κοινών μετοχών
9.475.366
1.700.074
11.175.440

% Συμμετοχής
84,787%
15,213*%
100,000%

Πηγή: Μετοχολόγιο της Εταιρείας 24.06.2020, μη ελεγμένα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή
* Σημειώνεται ότι η διασπορά των Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.1.2.1.4 του
Κανονισμού του Χ.Α., ανέρχεται σε 11,05%.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας δεν κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου. Η Εταιρεία δεν γνωρίζει να
υπάρχει άλλος μέτοχος ο οποίος να κατέχει άνω του 5% των μετοχών της και των δικαιωμάτων ψήφου
πλην του κ. Ιωάννη Μίχου, ούτε γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ μετόχων για
ενιαία ψήφο στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Ο κ. Ιωάννης Μίχος, με βάση τη συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ασκεί τον άμεσο
έλεγχο (όπως αυτός ορίζεται στο Παράρτημα Α του Ν. 4308/2014) της Εταιρείας. Στο βαθμό που η
Εταιρεία γνωρίζει, η φύση του ελέγχου που ασκείται από τους μετόχους της, δεν ασκείται με τρόπο
καταχρηστικό, προς διασφάλιση δε αυτού η Εταιρεία τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από την
κείμενη νομοθεσία περί εισηγμένων εταιρειών και περί εταιρικής διακυβέρνησης μηχανισμούς.
Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία κατέχει 24.949 ίδιες Μετοχές
Έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία η ενεχυρίαση 340.000 Μετοχών, που κατέχει ο κ. Ιωάννης Μίχος
(μέτοχος της Εταιρείας κατά ποσοστό 84,787%) ως εγγύηση σε δάνειο που έχει λάβει η Εταιρεία, κατά
την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
Πέραν της ανωτέρω ενεχυρίασης δεν έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία άλλες ενεχυριάσεις και
εμπράγματα βάρη επί των Μετοχών, που κατέχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας σε ποσοστό 5% και άνω,
κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει λάβει γνώση οποιασδήποτε συμφωνίας της οποίας η εφαρμογή θα
μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά στον έλεγχο της Εταιρείας.
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Ολικά Ενοποιούμενες
EPSILON PYLON
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΩΛΗΤΗΣ
1.472,00

-

7.901,40

EPSILON HR Α.Ε.
EPSILON SUPPORT CENTER
Α.Ε.

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΕΕ

SUPERVISOR Α.Ε.
HIT HOSPITALITY
INTEGRATED
TECHNOLOGIES Α.Ε.

6.300,00

-

EPSILON NET Α.Ε.

EPSILON EUROPE PLC

-

-

94.000,00

-

-

-

372,50

817,85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.235,51

-

12.374,63

15.682,13
2.132,50

HIT HOSPITALITY
INTEGRATED
TECHNOLOGIES Α.Ε.

-

EPSILON EUROPE
PLC

-

EPSILON HR Α.Ε.

EPSILON PYLON Α.Ε.

-

SUPERVISOR Α.Ε.

405.738,96

-

-

-

-

-

-

-

-

192,00

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΕΕ

960.375,8
9

Συγγενείς Επιχειρήσεις

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.

-

Μέθοδος Καθαρής
Θέσης

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SCAN Α.Β.Ε.Ε.

EPSILON NET Α.Ε.

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι διεταιρικές συναλλαγές των εταιρειών του Ομίλου για την περίοδο 01.01.2020-30.04.2020:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94.000,00

-

-

1.380,35

9.373,40

20.535,51

-

14.507,13
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1.381.988,9
8

ΣΥΝΟΛΟ

Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από τον Κανονισμό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις
διατάξεις του σχετικού Προτύπου (Δ.Λ.Π. 24), κατά την περίοδο 01.01.2020-30.04.2020, εκτός αυτών που παρατίθενται ακολούθως. Επίσης, δηλώνει ότι όλες οι
συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν συναφθεί με όρους αγοράς.

3.17 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

EPSILON SUPPORT
CENTER Α.Ε.

980.380,0
7

21.636,80

128.277,8
8

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

-

-

-

420.360,96

14.432,00

-

-

-

-

-

42.292,27

-

-

-

2.132,50

-

-

-

192,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.573.635,6
8

21.636,80

26.291,68

3.921,83
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Για την πληροφόρηση της παρούσας ενότητας έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» σύμφωνα με το Διεθνές
Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως αναγράφονται στην από 26.06.2020 έκθεσή της προσυμφωνημένων διαδικασιών.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι από την 01.05.2020 και έως την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν υπάρχουν σημαντικές διεταιρικές συναλλαγές με
τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24.

Η Εταιρεία δεν έχει παράσχει εγγυήσεις για κάλυψη δανείων σε θυγατρικές της. Η Εταιρεία δεν έχει παράσχει δάνεια, εγγυήσεις ή πιστώσεις προς τα βασικά
διοικητικά στελέχη της και τα λοιπά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη είναι σύμφωνα με τη συνήθη συναλλακτική πρακτική και την υιοθετημένη τιμολογιακή πολιτική
που ισχύει για μη συνδεδεμένα μέρη, ήτοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Οι υφιστάμενες απαιτήσεις / υποχρεώσεις δεν διασφαλίζονται με οποιαδήποτε
εγγύηση και εξοφλούνται σύμφωνα με τη υιοθετημένη πιστοδοτική και πιστοληπτική πολιτική της Εταιρείας.

Οι συναλλαγές μεταξύ της Μητρικής Εταιρείας EPSILON NET A.E. και των εταιρειών EPSILON PYLON A.E., EPSILON HR A.E. που αποτελούν τις σημαντικότερες
μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου, δημιουργούνται από τις αγορές λογισμικού που πραγματοποιούν οι συγκεκριμένες εταιρείες από την μητρική για να πουλήσουν
τα λογισμικά στον τελικό πελάτη ή συνεργάτη. Οι εν λόγω συναλλαγές συντελούνται με τους συνήθεις όρους της αγοράς και είναι προϊόν μεταξύ των συμβάσεων
που βρίσκονται σε ισχύ. Επιπλέον προς την EPSILON PYLON A.E. υπάρχει και δανεισμός προσωπικού από την Μητρική εταιρεία.

*Σημειώνεται ότι οι εν λόγω εταιρείες παρατίθενται οι συναλλαγές τους λόγω συμμετοχής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε της Εταιρείας ή θυγατρικών της, στο μετοχικό κεφάλαιο
αυτών

11.859,68

-

SCAN Α.Β.Ε.Ε.

-

3.921,83

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ε.Ε.

3.18 Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου Χρήσεων 20172019
3.18.1 Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης
Στην παρούσα ενότητα, η Εταιρεία παρουσιάζει ορισμένους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της
Απόδοσης (“Alternative Performance Measures”, βάσει των ESMA Guidelines on Alternative
Performance Measures της 5/10/2015) εκτός Δ.Π.Χ.Α. που απορρέουν από τις οικονομικές της
καταστάσεις. Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υποκαθιστούν άλλα
μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α.
Οι ανωτέρω δείκτες χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρουσιάσουν τη λειτουργική απόδοση και
χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
Παρακάτω παρατίθενται οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επίδοσης του Ομίλου για τις χρήσεις 2017
2018, και 2019 όπως παρουσιάζονται στην αντίστοιχη Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων:
Χρηματοοικονομικός Δείκτης Επίδοσης

2019

2018

2017

(ποσά σε € χιλ.)
Μικτό Περιθώριο
Κέρδους

Καθαρό προ φόρων
Περιθώριο Κέρδους

Απόδοση Ιδίων
Κεφαλαίων

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό προς
Σύνολο Ενεργητικού

Βαθμός
χρηματοδότησης
παγίων από Ίδια
Κεφάλαια

Δείκτης
Κυκλοφοριακής
Ρευστότητας

Ξένα προς Ίδια
Κεφάλαια

Δείκτης
Παγιοποίησης

Μικτό Κέρδος

10.204,05

Κύκλος Εργασιών

17.977,98

Καθαρό Κέρδος προ
Φόρων

1.368,06

Κύκλος Εργασιών

17.977,98

Καθαρό Κέρδος προ
Φόρων

1.368,06

Ίδια Κεφάλαια

13.506,55

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό

18.086,16

Σύνολο Ενεργητικού

27.106,78

Ίδια Κεφάλαια

13.506,55

Πάγιο Ενεργητικό

7.718,82

Κυκλοφορούν
Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

18.086,17

57%

13.600,23

Ίδια Κεφάλαια

13.506,55

Πάγιο Ενεργητικό

7.718,82

Σύνολο Ενεργητικού

27.106,78

53%

16.227,74

8%

1.048,59

10%

1.048,59

6%

15.912,26

9%

12.074,70

70%

15.912,26

182%

10.727,42

342%

6.637,76
22.802,12

6%

11.427,82

61%

11.602,60

161
%

11.427,82

308
%

3.710,69

89%

12.074,70

29%

660,11

7.207,80

4.656,15

100%

5%

18.878,87

6.637,76

271%

660,11

11.602,60

22.802,12

175%

53%

14.090,09

12.074,70

67%

7.396,66
14.090,09

16.227,74

6.666,74

Σύνολο
Υποχρεώσεων

8.551,45

7.276,27

63%

11.602,60

29%

7.207,80

38%

18.878,87

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Λόγω της αλλαγής παρουσίασης στις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από θυγατρική σε συγγενή με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, τα
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συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και 2017 έχουν
αναμορφωθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη», όπως
αναφέρεται και στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.

Για τον Όμιλο το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 57% το 2019 έναντι 53% το 2017, γεγονός που
οφείλεται κυρίως στην άνοδο του μικτού κέρδους από € 7.397 χιλ. το 2017 σε € 10.204 χιλ. το 2019,
λόγω της μεγαλύτερης αναλογικά αύξησης του τζίρου από την πώληση προϊόντων πληροφορικής σε
σχέση με την αύξηση του κόστους πωλήσεων αυτών. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα πληροφορικής δεν
έχουν κόστος για κάθε νέα μονάδα παραγόμενου προϊόντος με αποτέλεσμα κάθε νέα πώληση να
ισοδυναμεί με μικρότερο αναλογικά κόστος ανά μονάδα πωλούμενου προϊόντος.
Το καθαρό προ φόρων περιθώριο κέρδους του Ομίλου και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων σημείωσαν
αυξήσεις και ανήλθαν σε 8% το 2019 από 5% το 2017 και 10% το 2019 από 6% το 2017 αντίστοιχα,
κυρίως λόγω της ανόδου του καθαρού κέρδους προ φόρων από € 660 χιλ. το 2017 σε € 1.368 χιλ. το
2019. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η αύξηση των πωλήσεων δεν οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση του
κόστους πωλήσεων ενώ παράλληλα η Εταιρεία, παρόλο που συνεχίζει την επενδυτική της
δραστηριότητα, διατηρεί σταθερή την μεταβολή των λοιπών, πλην του κόστους πωλήσεων, εξόδων.
Ο δείκτης κυκλοφορούντος ενεργητικού προς το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε από 61% το 2017
σε 67% το 2019 λόγω της αύξησης του κυκλοφορούντος ενεργητικού από € 11.428 χιλ. το 2017 σε €
18.086 χιλ. το 2019, γεγονός που κυρίως οφείλεται σε αύξηση των κερδών της εταιρείας με ταυτόχρονη
αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων αλλά και αύξηση των πελατών και λοιπών
εμπορικών απαιτήσεων.
Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας του Ομίλου μειώθηκε σε 271% το 2019 από 308% το 2017,
γεγονός οφειλόμενο κυρίως στην αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Τα ξένα προς ίδια
κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν από 63% το 2017 σε 100% το 2019, λόγω της ανόδου των συνολικών
υποχρεώσεων του Ομίλου από € 7.276 χιλ. το 2017 σε € 13.600 χιλ. το 2019, γεγονός που οφείλεται
σε αύξηση των μακροπροθέσμων δανείων που έχει συνάψει η επιχείρηση με συνεργαζόμενα τραπεζικά
ιδρύματα καθώς και στον υπολογισμό προβλέψεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία (προβλέψεις από αναλογιστική μελέτη).
Ο δείκτης παγιοποίησης του Ομίλου ανήλθε σε 29% το 2019 έναντι 38% το 2017 λόγω αύξησης του
συνόλου του ενεργητικού από € 18.879 χιλ. το 2017 σε € 27.107 χιλ. το 2019, κυρίως λόγω αύξησης
του κυκλοφορούντος ενεργητικού, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, έναντι των μη
κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού.
Τέλος, ο βαθμός χρηματοδότησης παγίων από Ίδια Κεφάλαια παραμένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα
και συγκεκριμένα στο 161% το 2017, και 175% για το έτος 2019 γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στα ισχυρά Ίδια κεφάλαια του Ομίλου που παρουσίασαν αύξηση από € 11.603 χιλ. το 2017, σε
€ 13.507 χιλ. το 2019.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι πάγια θα χρησιμοποιεί στις οικονομικές της καταστάσεις τους
παραπάνω δείκτες.
Για την πληροφόρηση της παρούσας ενότητας έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες από
την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως
αναγράφονται στην από 26.06.2020 έκθεσή της προσυμφωνημένων διαδικασιών.

3.18.2 Ετήσια Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία της ενοποιημένης κατάστασης συνολικού εισοδήματος με το
ποσοστό μεταβολής των κονδυλίων:
Ποσά εκφρασμένα σε € χιλ.

1.1-31.12.2019

1.1-31.12.2018

1.1-31.12.2017

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
% μεταβολής

17.977,98
10,79%

16.227,74
15,2%

14.090,09

Κόστος Πωλήσεων

(7.773,93)

(7.676,29)

(6.693,43)
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% μεταβολής
% επί του κύκλου εργασιών

1,3%
43,2%

14,7%
47,3%

10.204,05
19,3%
56,8%

8.551,45
15,6%
52,7%

7.396,66

Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως
% μεταβολής

55,14
(61,5%)

143,37
105,4%

69,80

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
% μεταβολής
% επί του κύκλου εργασιών

(301,68)
1,4%
1,7%

(300,21)
13,2%
1,8%

(265,11)

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως
% μεταβολής
% επί του κύκλου εργασιών

(5.567,95)
45,0%
31,0%

(3.894,87)
17,0%
24,0%

(3.330,22)

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
% μεταβολής
% επί του κύκλου εργασιών

(2.343,65)
(25,1%)
13,0%

(3.174,67)
16,4%
19,6%

(2.726,65)

Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως
% μεταβολής

(291,59)
80,5%

(56,83)
(81,9%)

(313,16)

Λειτουργικά Κέρδη
% μεταβολής
% επί του κύκλου εργασιών

1.754,32
38,3%
9,8%

1.268,24
52,6%
7,8%

831,32

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
% μεταβολής

39,00
48,2%

19,55
(63,9%)

54,11

Χρηματοοικονομικά Έξοδα
% μεταβολής

(391,18)
59,0%

(245,98)
71,8%

(143,16)

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών
% μεταβολής

(34,08)
(603,4%)

6,77
(108,2%)

(82,16)

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων
% μεταβολής
% επί του κύκλου εργασιών

1.368,06
30,5%
7,6%

1.048,59
58,9%
6,5%

660,11

Φόρος Εισοδήματος
% μεταβολής

40,22
(516,8%)

(9,65)
(107,4%)

130,25

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων (Α)
% μεταβολής
% επί του κύκλου εργασιών
Κατανέμονται σε:

1.408,28
35,6%
7,8%

1.038,94
31,5%
6,4%

790,35

- Ιδιοκτήτες Μητρικής

1.161,89

824,72

246,39

214,22

56,27

1.408,28
35,6%

1.038,94
51,1%

790,35

(71,80)

-

(227,92)

17,23

-

70,38

(54,57)

-

(157,54)

100%

(100,0%)

-

1.353,71

1.038,94

632,81

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
% μεταβολής
% επί του κύκλου εργασιών

- Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο
% μεταβολής
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους
Αναλογιστικά Αποτελέσματα από Προγράμματα
Παροχών Προσωπικού
Φόρος που αναλογεί
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Β)
% μεταβολής
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους
(Α) + (Β)

47,5%

52,5%

1,9%

23,6%

19,4%

5,9%

4,7%

5,6%
734,08
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% μεταβολής
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες Μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο
% μεταβολής
Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών
Κοινές Ονομαστικές Μετοχές
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή σε €

30,3%

64,2%

1.108,81

824,72

594,03

244,90

214,22

38,78

1.353,71
30,3%

1.038,94
64,2%

632,81

10.945.808

5.587.720

5.587.720

0,1287

0,1859

0,1133

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Λόγω της αλλαγής παρουσίασης στις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από θυγατρική σε συγγενή με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, τα
συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και 2017 έχουν αναμορφωθεί
σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη», όπως αναφέρεται και
στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου παρουσίασε αύξηση από € 14.090 χιλ. το 2017 σε € 17.978 χιλ. το
2019 που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών από τον κλάδο της πληροφορικής από
€ 13.303 χιλ. το 2017 σε € 17.210 χιλ. το 2019. Σημειώνεται ότι το 29,33% του κύκλου εργασιών το
2019 προερχόταν από την θυγατρική του Ομίλου EPSILON HR Α.Ε. (της οποίας ο κύκλος εργασιών
υπολογίζεται προ απαλοιφών). Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 30,03% το 2018 και 30,98% το 2017.
Το Κόστος Πωλήσεων παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις από έτος σε έτος και αυτό οφείλεται κυρίως
στο γεγονός πως ο Όμιλος δεν έχει μεγάλη διαφοροποίηση στην σύνθεση του κύκλου εργασιών που
αποτελείται κατά κύριο λόγο από προϊόντα πληροφορικής.
Περαιτέρω, το κόστος πωλήσεων παραμένει σε ποσοστό κάτω του 50% σε σχέση με τον συνολικό
κύκλο εργασιών για τα έτη 2017 και 2018 αλλά και για το 2019. Το ποσοστό συμμετοχής του κόστους
πωλήσεων επί του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου, διαμορφώθηκε για το έτος του 2017 στο
47,5% του συνολικού κύκλου εργασιών και για το έτος του 2018 στο 47,3% και για το 2019 σε 43,2%.
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση από € 7.397 χιλ. το 2017 σε € 10.204 χιλ. το 2019,
γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών λόγω προώθησης υφιστάμενων αλλά
και νέων, καινοτόμων προϊόντων λογισμικού που παράγει η εταιρεία σε νέους πελάτες, διευρύνοντας
την πελατειακή της βάση σε υφιστάμενες αλλά και νέες Κάθετες αγορές.
Ποσοστιαία διαμορφώνονται σε ποσοστό άνω του 50% σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών
και συγκεκριμένα στο 52,5% το 2017, στο 52,7% το 2018 και στο 56,8% για το 2019.
Τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας, παρουσιάζουν σταθερότητα από έτος σε έτος σε συνάρτηση με τον
συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών.
Συγκεκριμένα παρατηρούμε πως τα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας κυμαίνονται από 1,9% για το έτος
2017, στο 1,8% για το 2018 και στο 1,7% για το 2019 σε σχέση με τον συνολικό κύκλο εργασιών.
Αντίστοιχα τα Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών – Αναπτύξεως διατηρούνται σε σημαντικά επίπεδα σε σχέση
με τον όγκο των πωλήσεων. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν από 23,6% στο 2017, 24,0% στο έτος
2018 και 31,0% στο 2019.
Τέλος, τα Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως, σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών,
διαμορφώθηκαν σε 19,4% στο έτος του 2017, σε 19,6% για το έτος 2018 και 13,0% για το 2019.
Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν από € 831 χιλ. το 2017 σε € 1.754 χιλ. το 2019, γεγονός
που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μικτών κερδών του Ομίλου από € 7.397 χιλ. το 2017 σε € 10.204
χιλ. το 2019. Η αύξηση αυτή ήταν μερικώς αντισταθμιζόμενη από την αύξηση των εξόδων λειτουργίας
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ερευνών - αναπτύξεως από € 3.330 χιλ. το 2017 σε € 5.568 χιλ. το 2019, οφειλόμενη κυρίως σε
διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων λογισμικού που εξετάζει κάθε χρόνο η εταιρεία στα
πλαίσια των επενδυτικών της δράσεων αλλά και της τεχνολογικής βελτίωσης και προσθήκης νέων
δυνατοτήτων στις εφαρμογές λογισμικού που ήδη έχει αναπτύξει και διαθέτει στην αγορά.
Ποσοστιαία το παραπάνω απεικονίζεται σε σταδιακή αύξηση του ποσοστού των λειτουργικών κερδών
σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών του Ομίλου και συγκεκριμένα από το 5,9% το έτος 2017,
7,8% το έτος 2018 και 9,8% το έτος 2019.
Τα καθαρά κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση από € 660 χιλ. το 2017 σε € 1.368 χιλ. το 2019,
υποστηριζόμενη κυρίως από την ανάλογη αύξηση των λειτουργικών κερδών. Η διατήρηση των λοιπών
εξόδων συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών εξόδων και των εξόδων λειτουργίας διάθεσης σε
σταθερά επίπεδα μεταξύ των ετών, σε συνδυασμό με την αύξηση των πωλήσεων, οδήγησε στην
αύξηση των κερδών προ φόρου τα συγκεκριμένα έτη.
Τα αντίστοιχα ποσοστά σε σχέση με τον συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου ανέρχονται σε 4,7% το
2017 σε 6,5% κατά το έτος 2018 και σε 7,6% κατά το έτος 2019. Σημειώνεται ότι το 28,5% των καθαρών
κερδών το 2019 προερχόταν από την θυγατρική του Ομίλου EPSILON HR Α.Ε. (της οποίας τα καθαρά
κέρδη υπολογίζονται προ απαλοιφών). Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 31,7% για το 2018 και 10,95% το
2017.
3.18.3 Ετήσια Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης με το ποσοστό
μεταβολής των κονδυλίων:
Ποσά εκφρασμένα σε € χιλ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2017

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
% μεταβολής
% επί του συνόλου του Ενεργητικού

2.881,60
163,1%
10,6%

1.095,07
(17,7%)
4,8%

1.329,83

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
% μεταβολής
% επί του συνόλου του Ενεργητικού

4.837,22
(12,7%)
17,8%

5.542,69
(5,7%)
24,3%

5.877,97

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
% μεταβολής

1.145,89
536,7%

179,97
3,9%

173,20

Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι
% μεταβολής

3,52
0,0%

3,52
-

3,52

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
% μεταβολής

79,21
-

-

-

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
% μεταβολής

73,17
6,6%

68,61
3,1%

66,53

9.020,61

6.889,86

7.451,05

30,9%
33,3%

(7,5%)
30,2%

39,5%

20,14
(40,7%)

33,96
(17,4%)

41,13

8.668,13
14,5%
32,0%

7.567,25
15,1%
33,2%

6.575,50

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων του
Ενεργητικού
% μεταβολής
% επί του συνόλου του Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
% μεταβολής
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
% μεταβολής
% επί του συνόλου του Ενεργητικού

7,0%

31,1%

34,8%
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Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω
Αποτελεσμάτων
% μεταβολής

268,92
1,3%

265,51
(18,6%)

326,15

Λοιπές Απαιτήσεις
% μεταβολής

535,03
58,8%

336,90
(6,5%)

360,48

8.593,95
11,5%
31,7%

7.708,63
86,9%
33,8%

4.124,55

18.086,17

15.912,26

11.427,82

13,7%

39,2%

27.106,78

22.802,12

18,9%

20,8%

3.352,63
0,0%

3.352,63
100,0%

1.676,32

12,4%

14,7%

8,9%

(35,86)

-

-

-

-

-

0,01
0,0%

0,01
(100,0%)

446,21

-

-

-

Λοιπά Αποθεματικά
% μεταβολής

1.415,49
6,6%

1.327,91
(55,8%)

3.002,73

Αποτελέσματα εις Νέον
% μεταβολής

8.204,74
14,5%

7.168,15
11,5%

6.428,85

12.937,00
9,2%

11.848,70
2,5%

11.554,11

569,55
152,0%

226,00
336,1%

48,49

13.506,55
11,9%

12.074,70
4,1%

11.602,60

4.252,79
(14,3%)

4.961,96
102,4%

2.451,52

15,7%

21,8%

13,0%

1.439,56
-

-

-

-

36,30
(69,6%)

119,53

1.107,87
18,1%

938,47
12,6%

833,72

133,27

134,54

160,81

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
% μεταβολής
% επί του συνόλου του Ενεργητικού
Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων του
Ενεργητικού
% μεταβολής
Σύνολο Ενεργητικού
% μεταβολής
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
% μεταβολής
% επί του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων
Ίδιες Μετοχές
% μεταβολής
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο
% μεταβολής
Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
% μεταβολής

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αποδιδόμενων σε
Ιδιοκτήτες Μητρικής
% μεταβολής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
% μεταβολής
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
% μεταβολής

21,8%

18.878,87

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
% μεταβολής
% επί του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων
Υποχρεώσεις Μίσθωσης
% μεταβολής
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
% μεταβολής
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από
την Υπηρεσία
% μεταβολής
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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% μεταβολής

(0,9%)

(16,3%)

6.933,49
14,2%

6.071,28
70,3%

3.565,58

1.439,56
16,4%

1.236,26
(9,9%)

1.371,65

-

-

-

Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες
στην Επόμενη Χρήση
% μεταβολής

2.552,05
183,3%

900,84
112,5%

423,99

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης Πληρωτέες
στην Επόμενη Χρήση
% μεταβολής

348,42
-

-

-

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
% μεταβολής

1.415,20
20,2%

1.176,91
18,4%

994,15

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
% μεταβολής

911,51
(32,1%)

1.342,13
45,7%

920,90

6.666,74
43,2%

4.656,15
25,5%

3.710,69

Σύνολο Υποχρεώσεων
% μεταβολής

13.600,23
26,8%

10.727,42
47,4%

7.276,27

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

27.106,78

22.802,12

18.878,87

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
% μεταβολής
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
% μεταβολής
Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
% μεταβολής

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
% μεταβολής

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Λόγω της αλλαγής παρουσίασης στις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από θυγατρική σε συγγενή με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, τα
συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και 2017 έχουν αναμορφωθεί
σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη», όπως αναφέρεται και
στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό του Ομίλου παρουσίασε άνοδο από € 7.451 χιλ. το 2017 σε € 9.021
χιλ. το 2019, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
από € 1.330 χιλ. το 2017 σε € 2.882 χιλ. το 2019, καθώς και την αύξηση επενδύσεων σε συγγενείς
επιχειρήσεις.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασαν μείωση από το
ποσοστό του 31,1% το 2017 και 24,3% το έτος 2018 σε 17,8% το έτος 2019. Αντίθετα, αύξηση σε σχέση
με το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασαν τα στοιχεία των ενσώματων παγίων στοιχείων, όπου από
το ποσοστό 7,0% το 2017 μειώθηκε στο 4,8% το 2018 αλλά αυξήθηκε στο 10,6% το 2019. Η διαφορά
που παρατηρείται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία οφείλεται κυρίως στην αλλαγή
απεικόνισης που απαιτεί το ΔΠΧΑ 16 και εφάρμοσε ο Όμιλος. Το ποσό των χρηματοδοτικών
μισθώσεων που σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 απεικονίζεται στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του
Ομίλου ανέρχεται στο ποσό των €1.746 χιλ.
Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις του Όμιλου για τα έτη 2017, 2018 και 2019 προέρχονταν κατά 57,12%,
57,37%, και 59,63%, αντίστοιχα από πωλήσεις των ανωτέρω κεφαλαιοποιημένων ιδιοπαραγόμενων
λογισμικών προϊόντων που εμφανίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ως προς το σύνολο του ενεργητικού ανήλθαν από 21,8% το 2017
και 33,8% το 2018 σε 31,7% το 2019.
Τα υπόλοιπα στοιχεία του κυκλοφορούντος και μη κυκλοφορούντος ενεργητικού δεν είχαν μεγάλες
διακυμάνσεις όπως φαίνεται και από τον πίνακα παραπάνω στην σύνθεσή τους, σε σχέση με το σύνολο
του ενεργητικού των συγκεκριμένων χρήσεων.
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Το κυκλοφορούν ενεργητικό του Ομίλου σε απόλυτες τιμές παρουσίασε άνοδο από € 11.428 χιλ. το
2017 σε € 18.086 χιλ. το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπές
εμπορικές απαιτήσεις από € 6.576 χιλ. το 2017 σε € 8.668 χιλ. το 2019, λόγω αύξησης του κύκλου
εργασιών, μέρος της οποίας προκύπτει στο τέλος της χρήσης και απεικονίζεται αναπόφευκτα ως
αύξηση του υπολοίπου των πελατών καθώς και της αύξησης των λοιπών απαιτήσεων όπως επιταγές
εισπρακτέες και γραμμάτια εισπρακτέα, και των ταμειακών διαθέσιμων και ισοδύναμων από € 4.125
χιλ. το 2017 σε € 8.594 χιλ. το 2019, λόγω αύξησης της κερδοφορίας αλλά και εισροής χρημάτων από
μακροπρόθεσμα δάνεια που σύναψε η εταιρεία με συνεργαζόμενες τράπεζες με σκοπό την εκπλήρωση
του επενδυτικού της πλάνου.
Αναφορικά με τις απαιτήσεις από πελάτες, η ενηλικίωση των απαιτήσεων εμφανίζεται κάτωθι:
31.12.2019
Ποσά σε €
χιλ.
Απαιτήσεις
από
πελάτες
Επιταγές
εισπρακτέες
Γραμμάτια
εισπρακτέα
Σύνολο

Υπόλοιπο
31.12.2019

Ενήμερες μη
απομειωθείσες
απαιτήσεις

Ληξιπρόθεσμες
από 1 έως 90
ημέρες

Ληξιπρόθεσμες
από 91 έως 120
ημέρες

Ληξιπρόθεσμες
από121 έως 360
ημέρες

Ληξιπρόθεσμες
πάνω από 360
ημέρες

6.512,78

4.629,09

1.246,20

407,10

230,40

1.921,23

1.898,28

22,94

-

-

234,12

200,01

26,12

-

8,00

8.668,13

6.727,38

1.295,26

407,10

238,40

-

Υπόλοιπο
31.12.2018

Ενήμερες μη
απομειωθείσες
απαιτήσεις

Ληξιπρόθεσμες
από 1 έως 90
ημέρες

Ληξιπρόθεσμες
από 91 έως 120
ημέρες

Ληξιπρόθεσμες
από121 έως 360
ημέρες

Ληξιπρόθεσμες
πάνω από 360
ημέρες

5.478,08

3.322,91

1.713,88

148,28

183,92

109,09

1.933,64

1.930,53

-

-

3,11

-

-

31.12.2018
Ποσά σε €
χιλ.
Απαιτήσεις
από
πελάτες
Επιταγές
εισπρακτέες
Γραμμάτια
εισπρακτέα
Σύνολο

155,53

114,69

16,84

-

24,00

-

7.567,25

5.368,14

1.730,72

148,28

211,02

109,09

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

Επιπλέον, για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις πάνω από 360 ημέρες έχει σχηματισθεί πρόβλεψη που
καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων αυτών.
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση από € 11.603 χιλ. το 2017 σε € 13.507 χιλ. το 2019,
αύξηση που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποτελεσμάτων εις νέον του Ομίλου από € 6.429 χιλ.
το 2017 σε € 8.205 χιλ. το 2019. Ο Όμιλος αύξησε τα αποτελέσματα εις νέον των ετών 2017 και 2018
λόγω της αυξημένης κερδοφορίας που σημειώθηκε τα αντίστοιχα έτη. Παράλληλα κεφαλαιοποιήθηκε
μέρος των σχηματισθέντων αποθεματικών με την έκδοση νέων Μετοχών και τη δωρεάν διανομή τους
σε κάθε υφιστάμενο μέτοχο. Η συγκεκριμένη ενέργεια όμως δεν επηρέασε το συνολικό ύψος των Ιδίων
Κεφαλαίων.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση από € 3.566 χιλ. το 2017 σε €
6.933 χιλ. το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης του μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού από € 2.452
χιλ. το 2017 σε € 4.253 χιλ. το 2019 καθώς και λόγω της αύξησης των προβλέψεων από € 834 χιλ. το
2017 σε € 1.108 χιλ. το 2019 κυρίως λόγω των προβλέψεων παροχών προσωπικού για την μελλοντική
έξοδο από την υπηρεσία (προβλέψεις από αναλογιστική μελέτη).
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση από € 3.711 χιλ. το 2017 σε €
6.667 χιλ. το 2019, κυρίως λόγω της αύξησης των πληρωτέων μακροπρόθεσμων δανειακών
υποχρεώσεων στην επόμενη χρήση από €424 χιλ. το 2017 σε €2.552 χιλ. το 2019. Επίσης, σημειώθηκε
αύξηση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων από €994 χιλ. το 2017 σε € 1.415 χιλ. το 2019.
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3.18.4 Ετήσια Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών με το ποσοστό
μεταβολής των κονδυλίων:
Ποσά εκφρασμένα σε € χιλ.
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
% μεταβολής
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
% μεταβολής
Προβλέψεις
% μεταβολής
Συναλλαγματικές διαφορές
% μεταβολής
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και
ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
% μεταβολής
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
% μεταβολής
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
% μεταβολής
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
% μεταβολής
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην
τραπεζών)
% μεταβολής
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβλημένα
% μεταβολής
Καταβεβλημένοι φόροι
% μεταβολής
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
% μεταβολής
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
% μεταβολής
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
στοιχείων
% μεταβολής
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και
άυλων παγίων στοιχείων
% μεταβολής
Τόκοι εισπραχθέντες
% μεταβολής
Λοιπά στοιχεία επενδυτικών ροών
% μεταβολής
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
% μεταβολής
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
% μεταβολής
Πληρωμές για Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
% μεταβολής

1.1-31.12.2019

1.1-31.12.2018

1.1-31.12.2017

1.368,06
30,5%

1.048,59
58,9%

660,11

1.510,55
35,5%
372,89
500,4%
3,42
3795,7%

1.114,43
(2,0%)
62,11
(72,8%)
0,09
(96,8%)

1.136,74

(28,49)
(584,2%)
397,15
61,5%

5,88
(85,4%)
245,98
85,4%

40,26

13,82
92,9%
(994,00)
(3.001,4%)

7,17
(148,6%)
34,26
(93,9%)

(14,73)

(68,00)
(93,8%)

(1.102,57)
(16,0%)

(1.313,22)

(344,05)
21,3%
(58,06)
10,3%

(283,69)
145,0%
(52,64)
1.076,9%

(115,80)

2.173,29
101,3%

1.079,60
(18,1%)

1.317,82

(1.000,00)
14.673,3%

(6,77)
-

-

(493,89)
(15,9%)

(587,55)
(70,3%)

(1.978,90)

8,00
(56,2%)
54,62
187,3%
(1,63)
(102,7%)

18,26
19,01
(60,0%)
60,65
(71,6%)

-

(1.432,90)
188,7%

(496,40)
(71,1%)

(1.717,92)

98,65

-

-

(446,20)

-

-

228,36
2,76

132,64

565,18

(4,47)

47,51
213,47
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Ίδιες Μετοχές
% μεταβολής
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα
δάνεια
% μεταβολής
Εξοφλήσεις δανείων
% μεταβολής
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
% μεταβολής
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
% μεταβολής
Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα Ταμειακά
Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
% μεταβολής
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Έναρξης
Περιόδου
% μεταβολής
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης
Περιόδου
% μεταβολής

(35,86)

-

-

2.195,52
(42,3%)
(1.294,72)
61,4%

3.803,29
84,5%
(802,41)
(11,6%)

2.061,80

(372,45)

-

-

144,93
(95,2%)

3.000,88
159,9%

1.154,41

885,31
(75,3%)

3.584,09
375,1%

754,31

7.708,63
86,9%

4.124,55
22,4%

3.370,23

8.593,95
11,5%

7.708,63
86,9%

4.124,55

(907,39)

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Λόγω της αλλαγής παρουσίασης στις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από θυγατρική σε συγγενή με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, τα
συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και 2017 έχουν αναμορφωθεί
σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη», όπως αναφέρεται και
στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

3.18.5 Ετήσια Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων
Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία της ενοποιημένης κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων με το
ποσοστό μεταβολής των κονδυλίων:
Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής
Ποσά εκφρασμένα σε
€ χιλ.
Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2019
Καθαρά Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2019 Μετά
Φόρων
Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου που
Αναλογεί σε
Δικαιώματα
Μειοψηφίας
Μεταφορά σε Τακτικό
Αποθεματικό
Αγορά Ίδιων Μετοχών
Μεταφορά σε Λοιπά
Αποθεματικά
Αναλογιστικά
Αποτελέσματα
Δικαιώματα
Μειοψηφίας που
αναλογούν στα Ίδια
Κεφάλαια 31.12.2019
Δικαιώματα
Μειοψηφίας που
αναλογούν στα
Συνολικά Εισοδήματα

Διαφορά από
Έκδοση
Μετοχών
Υπέρ το
Άρτιο

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Ίδιες
Μετοχές

Αποθεματικά

Υπόλοιπο
Κερδών εις
Νέο

3.352,63

-

1.327,91

7.168,15

0,01

226,00

12.074,70

-

-

-

1.408,28

-

-

1.408,28

-

-

-

-

-

98,65

98,65

-

-

52,43

(52,43)

-

-

-

-

(35,86)

-

-

-

-

(35,86)

-

-

35,14

(19,78)

-

-

15,36

-

-

-

(54,57)

-

-

(54,57)

-

-

-

1,49

-

(1,49)

-

-

-

-

(246,39)

-

246,39

-
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Περιόδου 01.01 31.12.2019
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2019

3.352,63

(35,86)

1.415,49

8.204,74

0,01

569,55

13.506,55

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Λόγω της αλλαγής παρουσίασης στις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από θυγατρική σε συγγενή με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, τα
συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και 2017 έχουν αναμορφωθεί
σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη», όπως αναφέρεται και
στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής
Ποσά εκφρασμένα σε
€ χιλ.
Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2018
Αναδρομική Εφαρμογή
IFRS 9
Αναπροσαρμοσμένο
Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2018
Καθαρά Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2018 Μετά
Φόρων
Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου
Αύξηση / Μείωση
Μετοχικού Κεφαλαίου /
Επιστροφή σε
Μετόχους
Μεταφορά σε Τακτικό
Αποθεματικό
Μεταφορά σε Λοιπά
Αποθεματικά
Δικαιώματα
Μειοψηφίας που
αναλογούν στα Ίδια
Κεφάλαια 31.12.2019
Δικαιώματα
Μειοψηφίας που
αναλογούν στα
Συνολικά Εισοδήματα
Περιόδου 01.01 31.12.2018
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2018

Αποθεματικά

Υπόλοιπο
Κερδών εις
Νέο

Διαφορά από
Έκδοση
Μετοχών
Υπέρ το
Άρτιο

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο

-

3.002,73

6.428,85

446,21

48,49

11.602,60

-

-

-

(120,72)

-

-

(120,72)

1.676,32

-

3.002,73

6.308,13

446,21

48,49

11.481,87

-

-

-

1.038,94

-

-

1.038,94

1.676,32

-

(1.676,32)

-

-

-

-

-

-

-

-

(446,20)

-

(446,20)

-

-

35,66

(35,66)

-

-

-

-

-

(34,16)

34,25

-

-

0,09

-

-

-

36,71

-

(36,71)

-

-

-

-

(214,22)

-

214,22

-

3.352,63

-

1.327,91

7.168,15

0,01

226,00

12.074,70

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Ίδιες
Μετοχές

1.676,32

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Λόγω της αλλαγής παρουσίασης στις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από θυγατρική σε συγγενή με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, τα
συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και 2017 έχουν αναμορφωθεί
σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη», όπως αναφέρεται και
στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Ποσά εκφρασμένα σε
€ χιλ.
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου
2017
Καθαρά Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2017 Μετά Φόρων
Μεταβολή σε Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων εις Νέο
Λόγω Αλλαγής Μετοχικής
Σύνθεσης Θυγατρικής
Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
Μεταφορά σε Τακτικό
Αποθεματικό
Μεταφορά σε Λοιπά
Αποθεματικά
Αναλογιστικά Αποτελέσματα
Μεταβολή σε Δικαιώματα
Μειοψηφίας, Λόγω Αλλαγής
Μετοχικής Σύνθεσης
Θυγατρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
που αναλογούν στα Ίδια
Κεφάλαια 31.12.2017
Δικαιώματα Μειοψηφίας
που αναλογούν σε
Αποτελέσματα Περιόδου
01.01 - 31.12.2017
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2017

Διαφορά
από Έκδοση
Μετοχών
Υπέρ το
Άρτιο

Επιχορη
γήσεις
Επενδύσ
εων

Αποθεμα
τικά

Υπόλοιπο
Κερδών εις
Νέο

4,19

2.970,09

5.800,64

446,21

9,71

10.907,16

-

-

790,35

-

-

790,35

-

-

(20,40)

-

-

(20,40)

(4,19)

-

-

-

-

32,14

(32,14)

-

-

--

-

0,49

4,90

-

-

5,39

-

-

-

(75,72)

-

-

(75,72)

-

-

-

2,29

-

(2,29)

-

-

-

-

15,21

-

(15,21)

-

-

-

-

(56,27)

-

56,27

-

1.676,32

-

3.002,73

6.428,85

446,21

48,49

11.602,60

Μετοχικό
Κεφάλαιο
1.676,32

-

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο

(4,19)
-

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Λόγω της αλλαγής παρουσίασης στις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από θυγατρική σε συγγενή με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, τα
συγκριτικά υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 και 2017 έχουν αναμορφωθεί
σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη», όπως αναφέρεται και
στη σημείωση 42 των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

3.18.6 Αναμόρφωση Οικονομικών Καταστάσεων
Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης αναμορφώθηκαν (διορθώθηκαν), προκειμένου να
καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου, όπως παρουσιάζονται στους πίνακες κατωτέρω,.
Οι αναμορφώσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 2019 αφορούν κατά
κύριο λόγο τις αναμορφώσεις (διορθώσεις) λόγω της αλλαγή της μεθόδου ενοποίησης της εταιρείας
SUPERVISOR Α.Ε.. Συγκεκριμένα, η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 35,156% στην εταιρεία
SUPERVISOR Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και
λογισμικού, βάσει της από 27.08.2014 απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της τελευταίας για
αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, την οποία κάλυψε ολοσχερώς η EPSILON NET. Η ενοποίηση
έγινε για πρώτη φορά στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης,
και ακολουθήθηκε έως και την χρήση 2016, κατατάσσοντάς τη στις συγγενείς επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2017 η χρηματοοικονομική και επιχειρηματική πολιτική της
SUPERVISOR Α.Ε. εκτιμήθηκε ότι ελέγχεται από την EPSILON NET και για αυτό το λόγο κατά τις
χρήσεις 2017 και 2018 η ενοποίηση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Η Διοίκηση της Εταιρείας στη χρήση 2019, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετέβαλε
τον τρόπο ενοποίησης θεωρώντας ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια του ελέγχου και περιέλαβε την
εταιρεία SUPERVISOR Α.Ε με την μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις 2019.
Συνεπώς και για λόγους ορθότερης και συγκριτικής απεικόνισης, στις οικονομικές καταστάσεις της
Χρήσης 2019 έγιναν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές για την διόρθωση του ανωτέρω λάθους και την
απεικόνιση των μεγεθών του Ομίλου ενσωματώνοντας την SUPERVISOR Α.Ε. με την μέθοδο της
καθαρής θέσης. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές εκτιμήσεις και
λάθη», η Εταιρεία προχώρησε στην επαναδιατύπωση της συγκριτικής πληροφόρησης χρήσεως 2018
και 2017.
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Οι επιμέρους αναμορφώσεις και οι επεξηγήσεις αυτών αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω:
Όμιλος – Ισολογισμός 2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ποσά σε € χιλ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά
Στοιχεία
Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Διαθέσιμα προς Πώληση
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων
Στοιχείων του Ενεργητικού

Δημοσιευθέντα
31.12.2018

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης
31.12.2018

Αναμορφώσεις
31.12.2018

1.134,94

(39,87)

-

1.095,07

5.997,40

(454,71)
255,35

(75,39)

5.542,69
179,97

3,52

-

-

3,52

Αναμορφωθέντα
31.12.2018

73,02

(4,41)

-

68,61

7.208,88

(243,64)

(75,39)

6.889,86

78,06

(44,10)

-

33,96

7.693,57

(126,32)

-

7.567,25

265,51

-

-

265,51

551,59

(214,68)

-

336,90

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές
Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε
Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα

7.801,07

(92,43)

-

7.708,63

Σύνολο Κυκλοφορούντων
Στοιχείων του Ενεργητικού

16.389,79

(477,53)

-

15.912,26

Σύνολο Ενεργητικού

23.598,68

(721,17)

(75,39)

22.802,12

3.352,63

-

-

3.352,63

0,01

-

-

0,01

-

1.327,91
7.168,15

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ
το Άρτιο
Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
Λοιπά Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδιδόμενων σε Ιδιοκτήτες της
Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1,64
1.327,91
6.962,57

1,94

(1,64)
203,63

11.644,77
595,54

1,94
(359,76)

201,99
(9,77)

11.848,70
226,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

12.240,30

(357,82)

192,21

12.074,70

4.961,96

-

-

4.961,96

312,80

(7,26)

(269,24)

36,30

962,74

(24,27)

-

938,47

137,90

(5,00)

1,64

134,54

6.375,40

(36,53)

(267,60)

6.071,28

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες Φορολογικές
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού
λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων
Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

98

Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές
Υποχρεώσεις
Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην
Επόμενη Χρήση
Τρέχουσες Φορολογικές
Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

1.453,12

(216,85)

-

1.236,26

78,30

(78,30)

-

-

900,84

-

-

900,84

1.192,27

(15,36)

-

1.176,91

1.358,44

(16,30)

-

1.342,13

4.982,97

(326,83)

-

4.656,15

11.358,37

(363,35)

(267,60)

10.727,42

23.598,68

(721,17)

(75,39)

22.802,12

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Όμιλος – Ισολογισμός 31.12.2017
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ποσά σε € χιλ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά
Στοιχεία
Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε Συγγενείς
Επιχειρήσεις
Διαθέσιμα προς Πώληση
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων
Στοιχείων του Ενεργητικού

Αλλαγή
Μεθόδου
Ενοποίησης

Αναμορφώσεις

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

1.381,70

(51,87)

-

1.329,83

6.152,85

(274,88)

-

5.877,97

-

255,35

(82,16)

173,20

3,52

-

-

3,52

70,94

(4,41)

-

66,53

7.609,01

(75,80)

(82,16)

7.451,05

112,34

(71,21)

-

41,13

7.065,16

(489,66)

-

6.575,50

335,42

(9,27)

-

326,15

516,17

(155,69)

-

360,48

4.259,28

(134,74)

-

4.124,55

12.288,38

(860,56)

-

11.427,82

19.897,39

(936,36)

(82,16)

18.878,87

1.676,32

-

-

1.676,32

446,21

-

-

446,21

2,92

-

(2,92)

-

Δημοσιευθέντα

Αναμορφωθέντα

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές
Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε
Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
Σύνολο Κυκλοφορούντων
Στοιχείων του Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ
το Άρτιο
Διαφορές Αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
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Λοιπά Αποθεματικά

3.002,73

-

-

3.002,73

Αποτελέσματα εις Νέον

6.264,18

3,85

160,83

6.428,85

11.392,34

3,85

157,91

11.554,11

371,66

(349,84)

26,67

48,49

11.764,00

(345,99)

184,58

11.602,60

2.451,52

-

-

2.451,52

407,42

(18,23)

(269,66)

119,53

881,16

(47,44)

-

833,72

162,90

(5,00)

2,92

160,81

3.902,99

(70,67)

(266,74)

3.565,58

1.679,00

(307,35)

-

1.371,65

155,69

(155,69)

-

-

423,99

-

-

423,99

1.032,47

(38,32)

-

994,15

939,24

(18,35)

-

920,90

4.230,40

(519,71)

-

3.710,69

8.133,39

(590,38)

(266,74)

7.276,27

19.897,39

(936,36)

(82,16)

18.878,87

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδιδόμενων σε Ιδιοκτήτες της
Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
Αναβαλλόμενες Φορολογικές
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού
λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων
Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές
Υποχρεώσεις
Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην
Επόμενη Χρήση
Τρέχουσες Φορολογικές
Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων
Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων &
Υποχρεώσεων

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Όμιλος – Αποτελέσματα 2018

Δημοσιευθέντα

Αλλαγή
Μεθόδου
Ενοποίησης

ποσά σε € χιλ.
Κύκλος Εργασιών
(Πωλήσεις)

31.12.2018

Κόστος Πωλήσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

16.839,17

(611,43)

-

16.227,74

(7.930,47)

254,18

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη)
Εκμεταλλεύσεως

8.908,70

(357,25)

Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως

154,13

(10,76)

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

(353,63)

56,02

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών Αναπτύξεως

(3.956,31)

116,88

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

(3.276,74)

148,79

Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως

(191,92)

30,34

(2,60)
(55,43)
(46,72)
104,75

(7.676,29)
8.551,45
143,37
(300,21)
(3.894,87)
(3.174,67)
(56,83)

100

Λειτουργικά Κέρδη

1.284,24

(15,99)

-

1.268,24

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

19,73

(0,18)

-

19,55

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(269,05)

23,07

-

-

6,77

6,77

1.034,92

6,90

6,77

1.048,59

6,51

(8,05)

(8,11)

(9,65)

1.041,42

(1,15)

(1,34)

1.038,94

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα
Συγγενών Εταιρειών
Καθαρά Αποτελέσματα
(Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα
(Κέρδη) Χρήσεως μετά Φόρων

-

(245,98)

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Όμιλος – Αποτελέσματα 31.12.2017
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ποσά σε € χιλ.
Κύκλος Εργασιών
(Πωλήσεις)
Κόστος Πωλήσεων
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη)
Εκμεταλλεύσεως
Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών Αναπτύξεως
Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως
Λειτουργικά Κέρδη
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Συμμετοχή σε Αποτελέσματα
Συγγενών Εταιρειών
Καθαρά Αποτελέσματα
(Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα
(Κέρδη) Χρήσεως μετά Φόρων

Δημοσιευθέντα

Αλλαγή
Μεθόδου
Ενοποίησης

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

14.965,53

(875,44)

-

14.090,09

(7.083,27)

389,84

-

(6.693,43)

7.882,26

(485,60)

-

7.396,66

140,63

(70,84)

-

69,80

(334,46)

69,35

-

(265,11)

(3.553,11)

222,89

-

(3.330,22)

(2.896,77)

170,11

-

(2.726,65)

(348,17)

35,01

-

(313,16)

890,39

(59,07)

-

831,32

54,11

(0,00)

-

54,11

(160,13)

16,97

-

(143,16)

-

-

(82,16)

(82,16)

784,37

(42,10)

(82,16)

660,11

(96,82)

39,22

187,84

130,25

687,55

(2,88)

105,69

790,35

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Όμιλος – Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Δημοσιευμένα
Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Ποσά εκφρασμένα σε €
χιλ.

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2018

1.676,32

2,92

Υπόλοιπο Κερδών
εις Νέο

Αποθεματικά

3.002,73

6.264,18

Μεταβολή Λογιστικής
Πολιτικής IFRS 9
Αναπροσαρμοσμένο
Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2018
Καθαρά Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2018 Μετά
Φόρων
Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου
Αύξηση / Μείωση
Μετοχικού Κεφαλαίου /
Επιστροφή σε
Μετόχους
Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
Μεταφορά σε Τακτικό
Αποθεματικό

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

446,21

371,66

Σύνολο

11.764,00

(121,22)

1.676,32

2,92

3.002,73

6.142,95

(121,22)

446,21

371,66

11.642,78

1.041,42
1.676,32

1.041,42

(1.676,32)

(446,20)

(446,20)

(1,27)

(1,27)

Μεταφορά σε Λοιπά
Αποθεματικά
Αποθεματικό
Αναλογιστικών
Αποτελεσμάτων
Τακτοποίηση
Αποτελεσμάτων Λόγω
Ενοποίησης
Θυγατρικής
Δικαιώματα
Μειοψηφίας που
αναλογούν σε
Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2018
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2018

Διαφορά
από
Έκδοση
Μετοχών
Υπέρ το
Άρτιο

35,66

(35,66)

-

(34,16)

34,25

0,09

7,13

7,13

(3,64)

(3,64)

(223,88)

3.352,63

1,64

1.327,91

223,88

-

12.240,30

6.962,57

0,01

595,54

Υπόλοιπο
Κερδών εις Νέο

Διαφορά
από
Έκδοση
Μετοχών
Υπέρ το
Άρτιο

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αναμορφωμένα
Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Ποσά εκφρασμένα σε €
χιλ.

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

Αποθεματικά

Σύνολο

Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2018

-

(2,92)

-

164,68

-

(323,16)

(161,40)

Μεταβολή Λογιστικής
Πολιτικής IFRS 9

-

-

-

0,50

-

-

0,50

-

(2,92)

-

165,18

-

(323,16)

(160,90)

-

-

-

(2,49)

-

-

(2,49)

-

1,27

-

-

-

-

1,27

-

-

-

(7,13)

-

-

(7,13)

Αναπροσαρμοσμένο
Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2018
Καθαρά Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2018 Μετά
Φόρων
Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
Αποθεματικό
Αναλογιστικών
Αποτελεσμάτων
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Τακτοποίηση
Αποτελεσμάτων Λόγω
Ενοποίησης
Θυγατρικής

-

-

-

3,64

-

-

3,64

Δικαιώματα Μειοψηφίας
που αναλογούν στα Ίδια
Κεφάλαια 31.12.2018

-

-

-

36,71

-

(36,71)

-

Δικαιώματα Μειοψηφίας
που αναλογούν σε
Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2018

-

-

-

9,66

-

(9,66)

-

Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2018

-

(1,64)

-

205,57

-

(369,54)

(165,61)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αναμορφωμένα
Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Ποσά εκφρασμένα σε
€ χιλ.

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

Αποθεματικά

Υπόλοιπο Κερδών
εις Νέο

Διαφορά από
Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το Άρτιο

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο

Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2018

1.676,32

-

3.002,73

6.428,85

446,21

48,49

11.602,60

Μεταβολή Λογιστικής
Πολιτικής IFRS 9

Αναπροσαρμοσμένο
Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2018
Καθαρά
Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2018 Μετά
Φόρων
Αύξηση Μετοχικού
Κεφαλαίου

(120,72)

1.676,32

-

3.002,73

6.308,13

(120,72)

446,21

48,49

1.038,94

1.676,32

11.481,87

1.038,94

(1.676,32)

-

Αύξηση / Μείωση
Μετοχικού Κεφαλαίου
/ Επιστροφή σε
Μετόχους

(446,20)

(446,20)

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

-

Μεταφορά σε Τακτικό
Αποθεματικό
Μεταφορά σε Λοιπά
Αποθεματικά
Τακτοποίηση
Αποτελεσμάτων Λόγω
Ενοποίησης
Θυγατρικής
Δικαιώματα
Μειοψηφίας που
αναλογούν σε
Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2018
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2018

3.352,63

-

35,66

(35,66)

-

(34,16)

34,25

0,09

1.327,91

36,71

(36,71)

-

(214,22)

214,22

-

226,00

12.074,70

7.168,15

0,01

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Όμιλος – Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2017
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Δημοσιευμένα
Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Ποσά εκφρασμένα
σε € χιλ.

Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2017
Καθαρά
Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2017 Μετά
Φόρων
Διαγραφή
Αποτελεσμάτων
Ενοποίησης
Τακτοποίηση
Τέλους
Επιτηδεύματος
Μεταβολή σε
Δικαιώματα
Μειοψηφίας κατά
την Ενοποίηση
Θυγατρικών
Μεταβολή σε
Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων εις
Νέο Λόγω Αλλαγής
Μετοχικής
Σύνθεσης
Θυγατρικής
Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
Μεταφορά σε
Τακτικό
Αποθεματικό
Μεταφορά σε
Λοιπά
Αποθεματικά
Αποθεματικό
Αναλογιστικών
Αποτελεσμάτων
Μεταβολή σε
Δικαιώματα
Μειοψηφίας, Λόγω
Αλλαγής Μετοχικής
Σύνθεσης
Θυγατρικής
Δικαιώματα
Μειοψηφίας που
αναλογούν σε
Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2017
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2017

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Επιχορηγή
σεις
Επενδύσε
ων

Αποθεματικά

Υπόλοιπο Κερδών
εις Νέο

Διαφορά από Έκδοση
Μετοχών Υπέρ το
Άρτιο

1.676,32

4,19

2.970,10

5.801,70

446,21

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

9,71

10.908,22

687,55

687,55

3,15

3,15

0,08

0,08

376,88

376,88

(20,40)

(20,40)

(1,27)

1.676,32

Σύνολο

(1,27)

2,92

32,14

(32,14)

-

0,49

4,90

5,39

(195,59)

(195,59)

3.002,73

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

2,29

(2,29)

-

12,65

(12,65)

-

371,66

11.764,00

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο

6.264,17

446,21

Αναμορφώσεις Συνολικές
Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Ποσά εκφρασμένα
σε € χιλ.

Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2017
Καθαρά
Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2017 Μετά
Φόρων
Διαγραφή
Αποτελεσμάτων
Ενοποίησης

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

-

-

-

-

-

-

Υπόλοιπο
Κερδών εις Νέο

Αποθεματικά

-

Διαφορά από
Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το Άρτιο

(1,06)

-

-

(1,06)

-

102,81

-

-

102,81

-

(3,15)

-

-

(3,15)
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Τακτοποίηση
Τέλους
Επιτηδεύματος
Μεταβολή σε
Δικαιώματα
Μειοψηφίας κατά
την Ενοποίηση
Θυγατρικών
Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
Αποθεματικό
Αναλογιστικών
Αποτελεσμάτων
Δικαιώματα
Μειοψηφίας που
αναλογούν στα Ίδια
Κεφάλαια
31.12.2017
Δικαιώματα
Μειοψηφίας που
αναλογούν σε
Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2017
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2017

-

-

-

(0,08)

-

-

(0,08)

-

-

-

-

-

(376,88)

(376,88)

-

(2,92)

-

-

-

-

(2,92)

-

-

-

119.87

-

-

119,87

-

-

-

15,21

-

(15,21)

-

-

-

-

(68,92)

-

68,92

-

-

(2,92)

-

164,68

-

(323,16)

(161,40)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αναμορφωμένα
Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Ποσά
εκφρασμένα σε €
χιλ.

Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2017
Καθαρά
Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2017 Μετά
Φόρων
Μεταβολή σε
Υπόλοιπο
Αποτελεσμάτων
εις Νέο Λόγω
Αλλαγής
Μετοχικής
Σύνθεσης
Θυγατρικής
Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
Μεταφορά σε
Τακτικό
Αποθεματικό
Μεταφορά σε
Λοιπά
Αποθεματικά
Αποθεματικό
Αναλογιστικών
Αποτελεσμάτων
Μεταβολή σε
Δικαιώματα
Μειοψηφίας,
Λόγω Αλλαγής
Μετοχικής
Σύνθεσης
Θυγατρικής
Δικαιώματα
Μειοψηφίας που
αναλογούν στα
Ίδια Κεφάλαια
31.12.2017
Δικαιώματα
Μειοψηφίας που
αναλογούν σε
Αποτελέσματα
Περιόδου 01.01 31.12.2017
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2017

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Επιχορηγ
ήσεις
Επενδύσε
ων

Αποθεματικά

1.676,32

4,19

2.970,10

Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο

Διαφορά
από
Έκδοση
Μετοχών
Υπέρ το
Άρτιο

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο

5.800,64

446,21

9,71

10.907,16

790,35

790,35

(20,40)

(20,40)

(4,19)

1.676,32

-

(4,19)
32,14

(32,14)

-

0,49

4,90

5,39

(75,72)

(75,72)

3.002,73

2,29

(2,29)

-

15,21

(15,21)

-

(56,27)

56,27

-

48,49

11.602,60

6.428,85

446,21

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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Όμιλος – Κατάσταση Ταμειακών Ροών 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε € χιλ.

Δημοσιευθέντα

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

Έμμεση Μέθοδος
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
(Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα,
κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για
μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
(πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή
έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Λοιπά στοιχεία λειτουργικών ροών
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων
παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις
ενσώματων και άυλων παγίων
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Λοιπά στοιχεία επενδυτικών ροών
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα /
αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Λοιπά στοιχεία χρηματοδοτικών
ροών

1.034,92

6,90

6,77

1.048,59

1.161,43
56,14
0,09

(47,00)
5,97
-

-

1.114,43
62,11
0,09

18,79

(12,90)

(6,77)

0,88

253,82

(7,84)

-

245,98

34,28
394,05

(27,11)
(359,80)

-

7,17
34,26

(1.279,69)

178,39

-

(1.101,30)

-

-

(291,35)

7,66

-

(283,69)

(54,64)

2,00
-

-

(52,64)
-

1.327,85

(253,74)

-

1.074,11

(815,35)

227,80

-

(587,55)

18,14

0,12

-

18,26

19,19
68,64

(0,18)
(9,27)

-

19,01
59,37

(709,37)

218,47

-

(490,90)

3.891,37

(88,08)

-

3.803,29

(968,07)

165,66

-

(802,41)

-

-

-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ)

2.923,31

77,57

-

3.000,88

Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα
Ταμειακά Διαθέσιμα &
Ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)

3.541,79

42,30

-

3.584,09
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Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
Έναρξης Περιόδου: 01.01.2018

4.259,28

(134,74)

-

4.124,55

Ταμειακά Διαθέσιμα &
Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου:
31.12.2018

7.801,07

(92,43)

-

7.708,63

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Όμιλος – Κατάσταση Ταμειακών Ροών 31.12.2017
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε € χιλ.

Δημοσιευθέντα
31.12.2017

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης
31.12.2017

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

31.12.2017

31.12.2017

Έμμεση Μέθοδος
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόμενες
Δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη
και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για
μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
(πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Λοιπά στοιχεία λειτουργικών ροών
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Λοιπά στοιχεία επενδυτικών ροών
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα /
αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Λοιπά στοιχεία χρηματοδοτικών
ροών

784,37

(42,10)

(82,16)

660,11

1.167,66
233,23
2,76

(30,91)
(4,87)
-

-

1.136,74
228,36
2,76

(106,47)

64,57

82,16

40,26

141,91

(9,27)

-

132,64

(9,60)
752,86

(5,13)
(187,69)

-

(14,73)
565,18

(1.528,87)

215,65

-

(1.313,22)

-

-

(120,33)

4,53

-

(115,80)

(11,67)

7,20
-

-

(4,47)

1.305,86

11,96

-

1.317,82

(24,75)

24,75

-

(2.123,04)

144,14

-

(1.978,90)

47,51
253,54

(0,00)
(40,07)

-

47,51
213,47

(1.846,74)

128,82

-

(1.717,92)

2.169,43

(107,63)

-

2.061,80

(927,39)

20,00

-

(907,39)

-

-

-
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Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

1.242,03

(87,63)

-

1.154,41

701,16

53,16

-

754,31

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
Έναρξης Περιόδου: 01.01.2017

3.558,13

(187,89)

-

3.370,23

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
Λήξης Περιόδου: 31.12.2017

4.259,28

(134,74)

-

4.124,55

Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
(α)+(β)+(γ)

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που έχουν συνταχθεί από την
Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

• Αναμορφώσεις 31.12.2017:
1. Αλλαγή μεθόδου ενοποίησης της εταιρείας SUPERVISOR Α.Ε., η οποία είχε ενοποιηθεί με τη μέθοδο
ολικής ενοποίησης και πλέον ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η επίδραση στον Όμιλο
παρουσιάζεται στη στήλη «Αλλαγή μεθόδου ενοποίησης». Η επίδραση ποσού € 82.155,80 για τον
Όμιλο και την Εταιρεία προέρχεται από την αποτίμηση της συγγενούς με τη μέθοδο καθαρής θέσης με
ισόποση επίδραση στο κονδύλι Αποτελέσματα Εις Νέον. Το ποσό αυτό επιβάρυνε την Κατάσταση
Αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα το κονδύλι Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών.
2. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Ομίλου και Εταιρείας, ποσού € 2.916,14 μεταφέρθηκαν στις Λοιπές
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
3. Διόρθωση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Υποχρεώσεων Ομίλου ποσού € 269.656,48 και Εταιρείας
ποσού € 205.691,22 που προέρχονται κυρίως από Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών
προσωπικού και απομείωση συμμετοχών, με ισόποση διόρθωση του κονδυλίου Αποτελέσματα Εις
Νέον. Η επίδραση της διόρθωσης των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων στα αποτελέσματα
χρήσης και συγκεκριμένα στο κονδύλι Φόρος Εισοδήματος ποσού € 187.841,42 για τον Όμιλο και
ποσού € 123.876,16 για την Εταιρεία αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο που αναγνωρίστηκε και αφορά
τη χρήση.
4. Διόρθωση Δικαιωμάτων Μειοψηφίας στον ‘Όμιλο ποσού € 26.672,62 με ισόποση διόρθωση του
κονδυλίου Αποτελέσματα Εις Νέον.
• Αναμορφώσεις 31.12.2018:
1. Αλλαγή μεθόδου ενοποίησης της εταιρείας SUPERVISOR Α.Ε., η οποία είχε ενοποιηθεί με τη μέθοδο
ολικής ενοποίησης και πλέον ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η επίδραση στον Όμιλο
παρουσιάζεται στη στήλη «Αλλαγή μεθόδου ενοποίησης». Η επίδραση ποσού € 75.386,84 για τον
Όμιλο και την Εταιρεία προέρχεται από την αποτίμηση της συγγενούς με τη μέθοδο καθαρής θέσης με
ισόποση επίδραση στο κονδύλι Αποτελέσματα Εις Νέον. Η επίδραση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
από την εφαρμογή της καθαρής θέσης ανήλθε σε ποσό € 6.768,96 και καταχωρήθηκε στο κονδύλι
Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών.
2. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Ομίλου και Εταιρείας, ποσού € 1.643,35 μεταφέρθηκαν στις Λοιπές
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις.
3. Διόρθωση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων Ομίλου ποσού € 269.242,72 και Εταιρείας
ποσού € 200.194,86, που προέρχονται κυρίως από Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών
προσωπικού και απομείωση συμμετοχών, με ισόποση διόρθωση του κονδυλίου Αποτελέσματα Εις
Νέον. Η επίδραση της διόρθωσης των Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων στα αποτελέσματα
χρήσης και συγκεκριμένα στο κονδύλι Φόρος Εισοδήματος ποσού € 8.109,76 για τον Όμιλο και ποσού
€ 14.810,44 για την Εταιρεία αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο που αναγνωρίστηκε και αφορά τη χρήση.
4. Διόρθωση Δικαιωμάτων Μειοψηφίας στον Όμιλο ποσού € 9.773,31 με ισόποση διόρθωση του
κονδυλίου Αποτελέσματα Εις Νέον.
5. Προβλέψεις παροχών προσωπικού ποσού € 104.752,46 για τον Όμιλο και ποσού € 74.033,88 για
την Εταιρεία αναταξινομήθηκαν από τα Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως στα Έξοδα Λειτουργιών.
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3.19 Μερισματική Πολιτική
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και το Ελληνικό δίκαιο, κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό
(1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για
σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3)
τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε
διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.
Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
κατωτέρω, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα
ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν
πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου
μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών
κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το
άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της
γενικής συνέλευσης.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή
προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις
οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές
καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το
ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την
παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας για τη
μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την
ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση),
όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό
του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το
νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται
να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν
αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο
εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το
τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.
Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της
τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από
προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και
αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο:
(α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν
πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά
που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το
καταστατικό.
Η έννοια της διανομής των ανωτέρω παραγράφων περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμάτων και
τόκων από Μετοχές.
Το δικαίωμα των μετόχων της Εταιρείας για διανομή μερισμάτων γεννάται με τη λήψη της σχετικής
απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης και παραγράφεται μετά από πέντε (5) έτη από το τέλος του
έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η σχετική αξίωση, υπέρ του ελληνικού δημοσίου.
Δεν υφίστανται περιορισμοί όσον αφορά τα μερίσματα της Εταιρείας ή ειδικές διαδικασίες για κατόχους
μη κατοίκους Ελλάδας.
Μέχρι την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, τυχόν μερίσματα της Εταιρείας δεν έχουν αποδοθεί
σωρευτικά.
Με βάση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, η Εταιρεία δεν διένειμε μέρισμα προς στους μετόχους
της στις χρήσεις 2017-2018, έπειτα από απόφαση των αντίστοιχων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων
της εταιρείας, έτσι ώστε να μπορεί η Εταιρεία να χρηματοδοτεί το επενδυτικό πλάνο που είχε και
εκτέλεσε τις συγκεκριμένες χρήσεις.
Με την από 25.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα
αποφάσισε, να προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη διανομή συνολικού
μερίσματος για τη χρήση 2019 του ποσοστού των 35% των Καθαρών Κερδών μετά την αφαίρεση του
Τακτικού Αποθεματικού.
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3.20 Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες
Η Εταιρεία δηλώνει ότι, τόσο η ίδια όσο και οι θυγατρικές της, για περίοδο δώδεκα μηνών που
προηγούνται της Ημερομηνίας του Ενημερωτικού Δελτίου, δεν είχε διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές
διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί
εναντίον του Ομίλου και έχει περιέλθει σε γνώση της), οι οποίες μπορεί να έχουν ή είχαν προσφάτως
σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρείας ή/και του
Ομίλου.
3.21 Σημαντικές Μεταβολές στην Χρηματοοικονομική Κατάσταση της Εκδότριας
Κατά τις χρήσεις 2016-2019, η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 35% στην εταιρεία EPSILON HR Α.Ε.,
η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία λογισμικού, αρχικά βάσει της από 21/01/2016
απόφασης Δ.Σ. της για συμμετοχή στην κάλυψη του αρχικού Μετοχικού της Κεφαλαίου με ποσοστό
συμμετοχής 35% και εν συνεχεία με το από 18/06/2020 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών,
απέκτησε, έναντι ποσού € 9.432, από την εταιρεία «Varian Investments SPF S.A.» μετοχές που
αντιστοιχούν σε επιπλέον ποσοστό 30%.
Ως εκ τούτου η μετοχική σύνθεση της EPSILON HR Α.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:
Επωνυμία
EPSILON NET Α.Ε.
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

% στο Μ.Κ
65%
35%

Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας εκτός της προαναφερθείσας συμμετοχής, δεν έλαβαν χώρα
γεγονότα, που να έχουν σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική ή/και εμπορική θέση του Ομίλου
από την 01.01.2020 έως και την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
Για την πληροφόρηση της παρούσας ενότητας έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες από
την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως
αναγράφονται στην από 26.06.2020 έκθεσή της προσυμφωνημένων διαδικασιών.
3.22 Επέλευση Πανδημίας Covid-19
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας SARS- CoV-2 το 2019-2020, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η
Ελλάδα, έθεσαν σε ισχύ αυστηρά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών και κατά συνέπεια
η ελληνική οικονομία αναμένει επιβράδυνση κατά το 2020-2021. Η εμφάνιση και η εξέλιξη της
πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού των δραστηριοτήτων που ελήφθησαν
για την αντιμετώπισή της, είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα τόσο σε διεθνές όσο
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος σημείωσε μείωση στις 88,5
μονάδες κατά το Μάιο 2020 σε σχέση με τον Απρίλιο 2020 (99,3 μονάδες) ενώ ο Δείκτης Οικονομικού
Κλίματος στην Ευρωζώνη σημείωσε αύξηση στις 67,5 μονάδες για το Μάιο σε σχέση με τις 64,9 μονάδες
τον Απρίλιο3. Ως αποτέλεσμα, η Ελληνική Κυβέρνηση άμεσα έθεσε το σύνολο του υγειονομικού
δυναμικού σε επιφυλακή και έλαβε μια σειρά από αποφάσεις με κύριο στόχο την επιβράδυνση της
διασποράς του ιού ενώ παράλληλα ανακοίνωσε μια σειρά από στοχευμένα μέτρα για να περιορίσει τις
επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία.
Παρ’ όλα αυτά οι επιπτώσεις της πανδημίας αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο μέλλον στην
παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα, στους δημοσιονομικούς στόχους της ελληνικής κυβέρνησης
αλλά και στην επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας COVID‐19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει στην μείωση του
επιπέδου λειτουργίας ή και στην διακοπή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων. Ο Όμιλος είναι πιθανό να
αντιμετωπίσει επιπτώσεις από τις συνέπειες της επιβολής των μέτρων περιορισμού κίνησης, τα
φαινόμενα κάμψης των αγορών , τις αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών λόγω του φόβου των
συνεπειών της πανδημίας, καθώς και τον αρνητικό αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό του Ομίλου,
εφόσον ο ιός διαδοθεί ευρέως στις περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου.
Ο αντίκτυπος της εξαιρετικά δύσκολης συγκυρίας της εγχώριας αλλά και παγκόσμιας οικονομίας,
3

http://iobe.gr/docs/situation/BCS_01062020_REP_GR.pdf
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θεωρείται πως δεν θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στην χρηματοοικονομική κατάσταση του
Ομίλου για μια σειρά από λόγους εκ των οποίων οι κυριότεροι είναι:
Α) Ο Όμιλος διαθέτει ένα ισχυρό πελατολόγιο, που αριθμεί άνω των 28.000 ενεργών πελατών με ένα
ευρύ φάσμα λογισμικών προγραμμάτων, γεγονός που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις από συγκεκριμένους
πελάτες και επιμερίζει το ρίσκο
Β) το πελατολόγιο του Ομίλου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της εγχώριας οικονομίας και
δεν αναμένεται να τον εκθέτει σε μεγάλες αρνητικές αλλαγές που ενδεχομένως να συμβούν λόγω
COVID-19 σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας
Γ) επιπροσθέτως η μη εξάρτηση από μεγάλης αξίας συμβόλαια (που πιθανά να υπάρχει σε άλλες
εταιρείες πληροφορικής), δημιουργεί χρηματοοικονομική σταθερότητα καθώς ο μέσος όρος
τιμολόγησης του Ομίλου ανά πελάτη είναι χαμηλός , οδηγεί σε υψηλούς δείκτες εισπραξιμότητας και
μειώνει δραστικά την έκθεση και εξάρτηση από «μεγάλους» πελάτες
Δ) τα λογισμικά και οι υπηρεσίες του Ομίλου είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των
επιχειρήσεων, καθώς αποτελούν εμπορικολογιστικά προγράμματα αλλά και προγράμματα
υπολογισμών μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού, τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα
εργαλεία για όλες τις επιχειρήσεις ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και ανταλλαγή
δεδομένων με τις κρατικές αρχές. Η ουσιαστική χρησιμότητα των εργαλείων του Ομίλου ενισχύθηκε και
από την επίδραση των μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών συνέπειων του Covid-19, καθώς η
αξιοποίηση τους από τις επιχειρήσεις και τα λογιστήρια απαιτούσε στιβαρά και ενημερωμένα
πληροφοριακά συστήματα με άμεση προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές των ειδικών Εργατικών,
Ασφαλιστικών και Φορολογικών διατάξεων.
Ο υψηλός δείκτης εισπραξιμότητας δίνει την δυνατότητα στον Όμιλο (σε οποιαδήποτε πιθανή εξέλιξη
των επιπτώσεων της πανδημίας) να μην απαιτηθούν σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια ή σημαντικές
επιπλέον πιστωτικές γραμμές σε σχέση με τις υφιστάμενες προκειμένου να ανταπεξέλθει στις
χρηματοδοτικές ανάγκες του και να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του σε κάθε επίπεδο.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, λόγω των επιδράσεων της πανδημίας
COVID-19, δεν προέκυψε διακοπή συμβολαίων υφιστάμενων πελατών και συνεπώς το μέρος των
πωλήσεων που προέρχεται από τους υπάρχοντες πελάτες δεν επηρεάστηκε ενώ η μείωση της αξίας
των πωλήσεων του Ομίλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο στην προηγούμενη χρήση ήταν μη
σημαντική, ήτοι της τάξης του 1% και προήλθε από περιορισμό του αριθμού νέων πελατών.
Επί του παρόντος, η έκταση του πλήγματος στα αποτελέσματα του Ομίλου λόγω της πανδημίας COVID‐
19 δεν είναι βέβαιη και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες και τη χρηματοοικονομική
κατάσταση του Ομίλου (βλ. αναλυτικά Ενότητα Παράγοντες Κινδύνου παρ. «Τυχόν επέλευση εθνικών
κρίσεων υγείας ή/και πανδημιών ενδέχεται να προκαλέσουν ύφεση της οικονομίας, μείωση της
οικονομικής δραστηριότητας των εταιρειών και κατ’ επέκταση να συμπιέσουν την κερδοφορία της
Εταιρείας και να περιορίσουν τη δυνατότητά της να διανείμει μέρισμα» καθώς και Ενότητα 8 «Σημαντικά
Γεγονότα που έχουν συμβεί έως σήμερα», παρ. «Επίδραση Πανδημίας COVID-19» .
3.23 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, την 31η Δεκεμβρίου
2019 έως και την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου ανέρχεται σε € τρία εκατομμύρια τριακόσιες
πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο ευρώ (ΕΥΡ 3.352.632,00), διαιρούμενο σε έντεκα
εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (11.175.440) κοινές ονομαστικές
μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 ευρώ (ΕΥΡ 0,30) εκάστη.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης, όπως αποφασίστηκε με την από 15.11.2019 Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό των €
667.368,00 με την έκδοση έως 2.224.560 νέων, κοινών, άυλων ονομαστικών μετά ψήφου Μετοχών της
Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,30, ενώ τυχόν διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών
και της τιμής διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας
«Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
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Συνεπώς, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την Αύξηση θα ανέρχεται σε €
4.020.000,00, διαιρούμενο σε 13.400.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας
€ 0,30 έκαστη.
Δεν υφίστανται Μετοχές της Εταιρείας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, δεν υφίσταται κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου για
το οποίο υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το
κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης.
Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εταιρεία κατέχει 24.949 ίδιες Μετοχές ενώ οι
θυγατρικές της δεν κατέχουν Μετοχές της Εταιρείας. Η ονομαστική αξία των ως άνω ίδιων Μετοχών
είναι € 0,30 ευρώ και η λογιστική αξία των ως άνω Μετοχών είναι € 35.863,68.
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίστανται περιπτώσεις μετατρέψιμων κινητών αξιών,
ανταλλάξιμων κινητών αξιών ή κινητών αξιών με τίτλους επιλογής (warrants).
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως καταβεβλημένο. Συνεπώς, δεν υπάρχουν δικαιώματα
ή/και υποχρέωση απόκτησης σε σχέση με εγκεκριμένο ή καταβεβλημένο κεφάλαιο ή για δέσμευση
αύξησης του κεφαλαίου της Εταιρείας πλην της παρούσης.
Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης ή συμφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το
κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου θα αποτελέσει αντικείμενο δικαιώματος προαίρεσης.
Παρακάτω παρατίθεται η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για τη περίοδο 2017-2019:
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία συνήλθε την 19.12.2018,
αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες
πεντακόσια δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (ΕΥΡΩ 2.122.517,79), εκ των οποίων το ποσό
των ενός εκατομμυρίου εξακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι ευρώ (ΕΥΡΩ
1.676.316,00) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2601/98 και
ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν. 1828/89 και του άρθρου 2 του
Ν.3220/04, με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι
(5.587.720) νέων ονομαστικών Μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (ΕΥΡΩ 0,30) η κάθε μία.
Για το ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών
(ΕΥΡΩ 446.201,79) η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού
«Διαφορά Από Έκδοση Μετοχών Υπέρ Το Άρτιο» και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Μετοχής
κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 0,039927.
Με την ίδια απόφαση της ΓΣ αποφασίστηκε η ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών
(ΕΥΡΩ 446.201,79) το οποίο έχει προέλθει από την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού
«Διαφορά Από Έκδοση Μετοχών Υπέρ Το Άρτιο» και με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε Μετοχής
κατά το ποσό των ΕΥΡΩ 0,039927.
Η ανωτέρω τροποποίηση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 24.12.2018 και έλαβε Κωδικό Αριθμό
Καταχώρισης 1607593.
Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.12.2018, το Μετοχικό Κεφάλαιο
της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων
τριάντα δύο ευρώ (€ 3.352.632,00), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε
χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (11.175.440) κοινές ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε
μίας τριάντα λεπτών (€ 0,30).
Με την από 15.11.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε ή Αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού έως 667.368,00 ευρώ με την έκδοση έως 2.224.560
νέων κοινών ονομαστικών Μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη. Μετά την ως άνω απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.11.2019, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό
των τεσσάρων εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€ 4.020.000,00), διαιρούμενο σε
δεκατρία εκατομμύρια τετρακόσιες (13.400.000) κοινές ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας της
κάθε μίας τριάντα λεπτών (€ 0,30).
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4. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
4.1 Δήλωση για την Επάρκεια Κεφαλαίου Κίνησης
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι κατά την άποψή της το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τη
χρηματοδότηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες
από την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.
Σημειώνεται ότι κατ' εντολή του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης, συντάχθηκε
Έκθεση Διασφάλισης επί της δήλωσης επάρκειας κεφαλαίου κίνησης της Διοίκησης της Εταιρείας για
τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες, από την «ΣΟΛ Α.Ε.», η οποία διενεργήθηκε βάσει του Διεθνούς
Προτύπου Ανάθεσης Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 «Έργα διασφάλισης πέραν του ελέγχου ή
Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» (ISAE 3000).
Η ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» στην από 26.06.2020 έκθεσή της σχετικά με την επάρκεια του
κεφαλαίου κίνησης εκφράζει το συμπέρασμα ότι:
«Με βάση την εξέταση των στοιχείων που μας παρασχέθηκαν για την υποστήριξη των παραδοχών και,
συνεπώς, της επάρκειας κεφαλαίου κίνησης, η Διοίκηση εύλογα δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης της
Εταιρίας και του Ομίλου για τους επόμενους δώδεκα (12) μήνες επαρκεί για να χρηματοδοτήσει τις
τρέχουσες δραστηριότητές της/του.
Από την εξέταση των στοιχείων που μας παρασχέθηκαν, εκφράζουμε το συμπέρασμα ότι η Δήλωση
έχει διατυπωθεί κατάλληλα από τη Διοίκηση, στην Ενότητα 4.1 του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως
ορίζεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979
και (ΕΕ) 2019/980 και τις αναθεωρημένες προτάσεις της ESMA.»
Η Έκθεση Διασφάλισης είναι διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό (βλέπε ενότητα 3.3 «Διαθέσιμα
Έγγραφα» του Ενημερωτικού Δελτίου), κατόπιν σχετικής συναίνεσης της εν λόγω ελεγκτικής εταιρείας.
4.2 Κεφαλαιοποίηση και Χρέος
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται η κεφαλαιακή διάρθρωση και το καθαρό
χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου σύμφωνα με τα στοιχεία των Ετήσιων ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου την 31.12.2019 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ *
σε χιλ. €

31.12.2019

Συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Α)
1. Εγγυημένο
2. Εξασφαλισμένο (1)
3. Χωρίς εγγυήσεις/εξασφαλίσεις (2)

6.667
2.552
4.115

Συνολικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Β)
4. Εγγυημένο
5. Εξασφαλισμένο (3)
6. Χωρίς εγγυήσεις/εξασφαλίσεις (4)
Συνολικές Υποχρεώσεις (Α+Β)
Καθαρή Θέση (Γ)
7. Μετοχικό κεφάλαιο
8. Τακτικό αποθεματικό
9. Λοιπά αποθεματικά

5.692
4.253
1.439
12.359
4.769
3.353
588
828

Σύνολο (Α+Β+Γ)

17.128

Πηγή: Στοιχεία επεξεργασμένα από την Εταιρεία, για τα οποία έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες
από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.», σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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**Τα ανωτέρω ποσά αφορούν αποκλειστικά στο σύνολο των υποχρεώσεων από μισθώσεις (λειτουργικές &
χρηματοδοτικές)

(1) Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με εξασφαλίσεις αναλύονται ως κάτωθι:
(ποσά σε € χιλ.)
Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση

2.552

(2) Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χωρίς εγγυήσεις/εξασφαλίσεις αναλύονται ως κάτωθι:
(ποσά σε € χιλ.)
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση

Μίσθωσης

348

Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

1.440

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1.415

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

912

Σύνολο

4.115

(3) Το συνολικό μακροπρόθεσμο χρέος με εξασφαλίσεις αναλύεται ως κάτωθι:
(ποσά σε € χιλ.)
Τραπεζικά Δάνεια

4.253

(4) Το συνολικό μακροπρόθεσμο χρέος χωρίς εγγυήσεις/εξασφαλίσεις αναλύεται ως κάτωθι:
(ποσά σε € χιλ.)
Υποχρεώσεις Μίσθωσης

1.439

Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου
την 31.12.2019:
ΚΑΘΑΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΟΜΙΛΟΥ *
Ποσά σε χιλ. €
Α. Ταμείο
Β. Ταμειακά Ισοδύναμα

31.12.2019
9
8.584

Γ. Εμπορεύσιμα Χρεόγραφα (1)
Δ. Ρευστότητα (Α+Β+Γ)

8.862

Ε. Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις (2)

9.204

ΣΤ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

269

-
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Ζ. Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (3)

2.552

Η. Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (4)

4.115

Θ. Βραχυπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (ΣΤ+Ζ+Η)

Ι. Καθαρό βραχυπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (Θ)-(Ε)-(Δ)

Κ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (5)

6.667

(11.399)
4.253

Λ. Ομολογιακά δάνεια

-

Μ. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (6)
Ν. Μακροπρόθεσμο χρηματοοικονομικό χρέος (Κ+Λ+Μ)

Ξ. Καθαρό Χρηματοοικονομικό Χρέος (Ι+Ν)

2.680
6.933
(4.466)

Πηγή: Ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 ελεγμένες από
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
*Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

(1) Τα Εμπορεύσιμα Χρεόγραφα αφορούν σε χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, ποσού € 269 χιλ., αποτελείται από
διεθνή ομόλογα μεγάλων εταιρειών του εξωτερικού οι οποίες είναι εισηγμένες σε διεθνή
χρηματιστήρια , διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF’s) που διαπραγματεύονται σε
οργανωμένα χρηματιστήρια και αμοιβαία κεφάλαια.
(2) Οι Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις αναλύονται ως κάτωθι:
(ποσά σε € χιλ.)
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις

8.669
535

Σύνολο

9.204

(3) Το βραχυπρόθεσμο μέρος του μακροπρόθεσμου δανεισμού αφορά μακροπρόθεσμα δάνεια
πληρωτέα την επόμενη χρήση, βάσει των υπαρχουσών συμβάσεων με τα συνεργαζόμενα
πιστωτικά ιδρύματα
(4) Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι:
(ποσά σε € χιλ.)
Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση

Μίσθωσης

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο

1.440
348

1.415
912
4.115
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(5) Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν μακροπρόθεσμα δάνεια, βάσει των
υπαρχουσών συμβάσεων με τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα
(6) Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύεται ως κάτωθι:
(ποσά σε € χιλ.)
Υποχρεώσεις Μίσθωσης

1.439

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού
Εξόδου από την Υπηρεσία

λόγω

1.108

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

133

Σύνολο

2.680

Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 αναγνωρίζοντας την υποχρέωση, καθώς και την αξία των
περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης, από τις μισθώσεις κατά την ημερομηνία πρώτης
εφαρμογής, για τις μισθώσεις οι οποίες προηγουμένως κατατάσσονταν ως λειτουργικές μισθώσεις,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και δεν αναμόρφωσε τη συγκριτική πληροφορία. Από τη προαναφερθείσα
διαδικασία, το υπόλοιπο που εμφανίζεται αναλύεται ως κάτωθι:
(ποσά σε € χιλ.)
Αξία περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης
βάσει του ΔΠΧΑ 16
Δικαίωμα χρήσης κτιρίων

1.676

Δικαίωμα χρήσης αυτοκινήτων

236

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

(1.912)

Σύνολο

-

Κατά το έτος 2020, ο Όμιλος έκανε την χρήση των ευεργετικών διατάξεων που θεσπίστηκαν από το
Ελληνικό Κράτος με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/30.3.2020) και των
διευκολύνσεων που δόθηκαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την αποπληρωμή των δανείων
σε μεταγενέστερο χρόνο της πραγματικής τους συμβατικής υποχρέωσης. Συνεπώς το ποσό € 2.552,05
χιλ., που περιλαμβάνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019 ως πληρωτέο εντός του έτους
2020, σύμφωνα με το ανωτέρω μεταγενέστερο μη διορθωτικό γεγονός, ανέρχεται κατά την Ημερομηνία
του Ενημερωτικού Δελτίου στο ποσό των € 213,65 χιλ. και το λοιπό ποσό του δανεισμού € 2.338,4 χιλ.
θα καταστεί ληξιπρόθεσμο από το 2021. H Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι από την 01.01.2020
μέχρι την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου δεν έχει υπάρξει γεγονός, το οποίο να έχει επηρεάσει
σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση και το συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου.
Για την πληροφόρηση της παρούσας ενότητας έχουν διενεργηθεί προσυμφωνημένες διαδικασίες από
την ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400, όπως
αναγράφονται στην από 26.06.2020 έκθεσή της προσυμφωνημένων διαδικασιών.
4.3 Συμφέροντα των Φυσικών
Έκδοση/Προσφορά

και

Νομικών

Προσώπων

που

Συμμετέχουν

στην

Η Alpha Bank Α.Ε., ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης, δηλώνει ότι, κατά την
Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, δε συνδέεται και δεν έχει συμφέροντα, περιλαμβανομένων των
συγκρουόμενων, με την Εταιρεία και οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή οντότητα (υπό την έννοια του
ΔΛΠ 24) τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά την Αύξηση και την Έκδοση υπό την έννοια της
παρ. 166 του κειμένου της ESMA/2013/319, με εξαίρεση (α) τις αμοιβές που θα λάβει, οι οποίες
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σχετίζονται με την εν λόγω Αύξηση (βλ. ενότητα 4.7 «Δαπάνες Έκδοσης») και (β) ότι η Alpha Bank
Α.Ε. και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες (υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, όπως
ισχύει) έχουν συνάψει και ενδέχεται να συνάψουν στο μέλλον συμβάσεις αναφορικά με τραπεζικές και
χρηματιστηριακές συναλλαγές ή/και συναλλαγές επενδυτικής τραπεζικής με την Εταιρεία κατά τη
συνήθη πορεία των εργασιών τους (βλ. ενότητα 3.13.1 «Δανειακές Συμβάσεις»). Σημειώνεται ότι το
υπόλοιπο των δανειακών συμβάσεων που έχει συνάψει ο Όμιλος με το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο
κατά την 31.12.2019 ανέρχεται σε ποσό € 563 χιλ., όπως αναφέρεται στην ενότητα 3.13.1 «Δανειακές
Συμβάσεις».
Η Ανάδοχος «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» δηλώνει ότι, κατά την Ημερομηνία του
Ενημερωτικού Δελτίου, δε συνδέεται και δεν έχει συμφέροντα, περιλαμβανομένων των
συγκρουόμενων, με την Εταιρεία και οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή οντότητα (υπό την έννοια του
ΔΛΠ 24) τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά την Αύξηση και την Έκδοση υπό την έννοια της
παρ. 166 του κειμένου της ESMA/2013/319, με εξαίρεση (α) τις αμοιβές που θα λάβει, οι οποίες
σχετίζονται με την εν λόγω Αύξηση (βλ. ενότητα 4.7 «Δαπάνες Έκδοσης»), και (β) ότι η ίδια ενδέχεται
να συνάψει στο μέλλον συμβάσεις αναφορικά με χρηματιστηριακές συναλλαγές ή/και συναλλαγές
επενδυτικής τραπεζικής με την Εταιρεία κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της.
Η Ανάδοχος «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» δηλώνει ότι, κατά την Ημερομηνία του
Ενημερωτικού Δελτίου, δε συνδέεται και δεν έχει συμφέροντα, περιλαμβανομένων των
συγκρουόμενων, με την Εταιρεία και οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή οντότητα (υπό την έννοια του
ΔΛΠ 24) τα οποία δύνανται να επηρεάσουν σημαντικά την Αύξηση και την Έκδοση υπό την έννοια της
παρ. 166 του κειμένου της ESMA/2013/319, με εξαίρεση (α) τις αμοιβές που θα λάβει, οι οποίες
σχετίζονται με την εν λόγω Αύξηση (βλ. ενότητα 4.7 «Δαπάνες Έκδοσης»), και (β) ότι η ίδια και οι
συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες έχουν συνάψει και ενδέχεται να συνάψουν στο μέλλον συμβάσεις
αναφορικά με χρηματιστηριακές συναλλαγές ή/και συναλλαγές επενδυτικής τραπεζικής με την Εταιρεία
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών τους.
Η δικηγορική εταιρεία «Λαμπαδάριος και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων» και οι εταίροι αυτής ως
φυσικά πρόσωπα δηλώνουν ότι κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου:
▪

▪

δεν έχουν σημαντικά συμφέροντα στην Εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν νομικές
οντότητες (υπό την έννοια του ΔΛΠ 24), υπό την έννοια των παρ. 156-159 του κειμένου της
ESMA/2013/319, το σημείο 1.3 του Παραρτήματος 1 καθώς και το σημείο 3.3. του
Παραρτήματος 11 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980, ως ισχύει
δεν έχει συμφέροντα περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων που να επηρεάζουν σημαντικά
την έκδοση και Δημόσια Προσφορά, υπό την έννοια της παρ. 166 του κειμένου της
ESMA/2013/319, με εξαίρεση ότι η αμοιβή για τη διενέργεια του Νομικού Ελέγχου, ο οποίος
πραγματοποιήθηκε κατ’ εντολή του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης για
τη Αύξηση, θα καταβληθεί από την Εταιρεία.

Η ελεγκτική εταιρεία «ΣΟΛ Α.Ε.» δηλώνει ότι είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια
του διορισμού της , σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην
Ελλάδα και έχει εκπληρώσει τις δεοντολογικές της υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Επιπλέον έχει εκπληρώσει τις
δεοντολογικές της υποχρεώσεις ανεξαρτησίας σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό ΕΕ
537/2014. Το προαναφερόμενο κανονιστικό πλαίσιο ελεγκτικής ανεξαρτησίας ικανοποιεί πλήρως και
τις απαιτήσεις που θέτουν οι παράγραφοι 156-159 και 166 του κειμένου της ESMA/2013/319. Δηλώνει
επίσης ότι δεν έχει στην Εταιρεία ή στις θυγατρικές αυτής οποιοδήποτε ουσιώδες συμφέρον, όπως αυτό
ορίζεται στις παραγράφους 156-159 του κειμένου της ESMA/2013/319 και δεν υφίστανται συμφέροντα,
περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που να επηρεάζουν σημαντικά την Αύξηση υπό την έννοια
της παρ. 166 του κειμένου της ESMA/2013/319 με τις εξής εξαιρέσεις:
(α) την αμοιβή για τη διενέργεια των εργασιών όπως αυτές παρατίθενται στην ενότητα 3.1.1.2
«Ελεγκτικές Εργασίες της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.»» του Ενημερωτικού Δελτίου για τους
σκοπούς σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, η οποία θα καταβληθεί από την Εταιρεία, και
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(β) την κατά το παρελθόν αμοιβή για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και το ενδεχόμενο παροχής αντίστοιχων
ελεγκτικών υπηρεσιών στο μέλλον.
4.4 Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων
Το σύνολο των καθαρών εσόδων, ήτοι μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού
€ 423 χιλ. περίπου (βλέπε ενότητα 4.7 «Δαπάνες Έκδοσης»), με βάση την ανώτατη τιμή που ορίσθηκε
από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και την Εκδότρια σε € 2,80 ανά Νέα Μετοχή, θα ανέρχεται σε έως €
5.805,9 χιλ.
Η χρήση των καθαρών εσόδων, σύμφωνα με την από 25.06.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας και σε συνέχεια της από 15.11.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
1. Συμμετοχή σε εταιρείες πληροφορικής & τεχνολογίας Η Εταιρεία σκοπεύει να συμμετάσχει στο
μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο εταιρειών πληροφορικής και τεχνολογίας στην Ελλάδα ή/και στο
εξωτερικό. Η συμμετοχή θα πραγματοποιείται μέσω αγοράς υφιστάμενων μετοχών ή/και εταιρικών
μεριδίων ή/και μέσω συμμετοχής σε αυξήσεις κεφαλαίων ή/και μέσω συμμετοχής σε ομολογιακά
δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Οι εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία σκοπεύει να
συμμετάσχει θα διαθέτουν:
▪ εξειδικευμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και προϊόντα σε συμπληρωματικούς τομείς με
εκείνους που ήδη δραστηριοποιείται ο Όμιλος, ή
▪ πελατολόγιο από Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, που είτε δεν χρησιμοποιούν κάποια από
τα προϊόντα λογισμικού και υπηρεσιών που διαθέτει ο Όμιλος είτε έχουν παρωχημένες
τεχνολογικά λύσεις λογισμικών εμπορικών εφαρμογών, ERP, CRM και WMS και για αυτό το
λόγο θα είναι πιθανοί πελάτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου.
Οι βασικοί στόχοι των εν λόγω συμμετοχών είναι οι εξής:
▪ Η ανάπτυξη σε νέες Κάθετες αγορές
▪ Η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου με συμπληρωματικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες.
▪ Η ενίσχυση του πελατολογίου με Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις στις οποίες θα
μπορούσαν να υπάρξουν συνέργειες πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας
(σταυροειδείς πωλήσεις).
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι οι υποψήφιες προς εξαγορά εταιρείες ουδεμία σχέση θα έχουν
με τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας
(βλ. ενότητα 3.14 του Ενημερωτικού Δελτίου)
2. Ανάπτυξη νέων προϊόντων λογισμικού για Κάθετες Αγορές για την Ελλάδα ή/και το
εξωτερικό
Η Εταιρεία σκοπεύει να επεκτείνει τη σειρά προϊόντων της που ανταποκρίνονται στις ανάγκες
επιχειρήσεων και οντοτήτων σε Κάθετες αγορές, νέες ή/και υφιστάμενες.
3. Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις πληροφορικής με στόχο την εξεύρεση συνεργατών για την
επέκταση του Ομίλου στο εξωτερικό
Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει μέρος των καθαρών εσόδων της Αύξησης για να καλύψει
τα έξοδα συμμετοχής (ενοικίαση και διαμόρφωση εκθεσιακού περιπτέρου, ενοικίαση εξοπλισμού,
προωθητικό υλικό, κόστη παράλληλων εκδηλώσεων για υποψήφιους πελάτες/συνεργάτες,
καταχωρήσεις σε έντυπους και ηλεκτρονικούς καταλόγους & προωθητικές ενέργειες για αύξηση των
επισκεπτών) της στις διεθνείς εκθέσεις πληροφορικής. Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
πληροφορικής θα γίνει είτε μέσω συμμετοχής εκπροσώπων της σε στοχευμένες επιχειρηματικές
αποστολές, είτε μέσω συμμετοχής της Εταιρείας με ολοκληρωμένη εκθεσιακή παρουσία, ώστε να
προβάλλει πλήρως τα προϊόντα της και το επίπεδο τεχνολογικής καινοτομίας τους. Σκοπός της
συμμετοχής της στις εν λόγω εκθέσεις είναι η εξεύρεση και συνεργασία με εταιρείες του εξωτερικού
σε τεχνολογικό ή/και εμπορικό επίπεδο για τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων και των
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δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο των διεθνών εκθέσεων πληροφορικής διοργανώνονται
παράλληλες εκδηλώσεις για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των
«εκθετών» και «διακεκριμένων επισκεπτών-αγοραστών» οι οποίες είναι από τους καλύτερους
τρόπους για την εξεύρεση συνεργατών για την δομημένη επέκταση στο εξωτερικό. Η Εταιρεία
διαθέτει τα στελέχη και την εμπειρία για την αξιοποίηση τόσο των διεθνών εκθέσεων όσο και των
επιχειρηματικών εκθέσεων στις οποίες σκοπεύει να συμμετάσχει το 2021.
Το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση θα διατεθεί εντός 24 μηνών από την
ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Για τις κατηγορίες προορισμού κεφαλαίων υπ’ αριθμ. 1 και 2 ανωτέρω θα διατεθεί έως ποσοστό 90%
από τα καθαρά έσοδα της Αύξησης, ήτοι κατά μέγιστο ποσό € 5.225,3 χιλ. καθώς δεν δύναται να
προσδιοριστεί το ακριβές ποσό κεφαλαίου για κάθε μία από τις ανωτέρω υπό 1. και 2 χρήσεις κατά την
Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα διαθέσει για την υπ’ αριθμόν 3
χρήση ανωτέρω, ποσοστό 10% από τα καθαρά έσοδα της Αύξησης, ήτοι κατά μέγιστο ποσό € 580,6
χιλ. (με βάση την ανώτατη τιμή ανά Νέα Μετοχή).
Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι η Εταιρεία και
οι θυγατρικές της δεν έχουν συνάψει ουδεμία νομικά δεσμευτική συμφωνία για κανέναν από τους
ανωτέρω τρεις προορισμούς χρήσεως των καθαρών εσόδων.
Σε περίπτωση που τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προοριζόμενα για τις υπ’ αριθμόν 1 και 2 χρήσεις
ανωτέρω, δεν επαρκούν για τις ως άνω χρήσεις, αυτές θα χρηματοδοτηθούν από υφιστάμενες γραμμές
χρηματοδότησης ή/και από νέο τραπεζικό δανεισμό.
Μέχρι τη διάθεσή τους, τα αντληθέντα από τη Δημόσια Προσφορά κεφάλαια θα τοποθετηθούν σε
καταθετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και λοιπές βραχυπρόθεσμες επενδύσεις χαμηλού κινδύνου.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να ενημερώνει το Χ.Α., καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις
25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως
ισχύουν, σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για
τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α.,
της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α., καθώς και, όπου απαιτείται, με τα μέσα που
προβλέπονται στο Ν.3556/2007, όπως ισχύει. Μετά το τέλος της Δημόσιας Προσφοράς και πριν την
έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών, σύμφωνα με τον Κανονισμό και την απόφαση 25/17.07.2008
του Χ.Α., η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
το Χ.Α. σχετικά με την οριστική διαμόρφωση του προορισμού των κεφαλαίων, με βάση τα
πραγματοποιηθέντα έσοδα της Έκδοσης. Η ενημέρωση αυτή θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο το
αργότερο με την ανακοίνωση της έναρξης διαπραγμάτευσης των Μετοχών. Επιπλέον, η Εταιρεία
δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε
επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής
νομοθεσίας. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται
μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερησίου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.
Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται ότι θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών
πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με τον Κανονισμό
(Ε/Ε) 596/2014, με τις διατάξεις του N. 4443/2016, όπως ισχύει, και τις λοιπές εφαρμοστέες νομοθετικές
και κανονιστικές διατάξεις.
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4.5 Πληροφορίες για τις Μετοχές που προσφέρονται/εισάγονται σε διαπραγμάτευση
4.5.1 Γενικά
Οι Μετοχές της Εταιρείας που προσφέρονται με το Ενημερωτικό Δελτίο είναι νέες, κοινές, ονομαστικές,
μετά ψήφου Μετοχές εκπεφρασμένες σε Ευρώ, οι οποίες θα εκδοθούν με βάση την από 15.11.2019
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων
του Ν.4548/2018, της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και του Καταστατικού της Εταιρείας. Την 6.12.2019
καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΧ) 2004272 η από 15.11.2019
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας Epsilon Net,
σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε , μεταξύ άλλων, η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του
Καταστατικού της Εταιρείας.
Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της Μετοχής της Εταιρείας είναι ο
GRS498003003 Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων Μετοχών είναι το
Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.\ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα. Η μονάδα
διαπραγμάτευσης των Μετοχών στο Χ.Α. θα είναι ο άυλος τίτλος μιας (1) κοινής ονομαστικής Μετοχής.
Οι Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Η ημερομηνία εισαγωγής θα καθορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας και η τιμή
έναρξης θα ισούται με την Τιμή Διάθεσης.
Η διαπραγμάτευση των Μετοχών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Χ.Α. ή και εξωχρηματιστηριακά,
εφόσον το επιτρέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες χρηματιστηριακές διατάξεις.
Η καταχώρηση των Μετοχών στο Σ.Α.Τ. και η τήρηση του αρχείου των Μετοχών διενεργείται από το
Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.,
σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων,
περιλαμβανομένων και των αποφάσεων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που εκδίδονται σε εφαρμογή του, όπως
εκάστοτε ισχύουν. Η εκκαθάριση των συναλλαγών επί των Μετοχών θα διενεργείται από την Ε.Τ.Ε.Κ.,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, ως
εκάστοτε ισχύει. Για όσο χρόνο οι Μετοχές αποτελούν αντικείμενο χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης,
οι Μέτοχοι θα πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ.
Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση ούτε στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των
Μετοχών της Εταιρείας. Οι Μετοχές δεν έχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες μετατροπής.
Επισημαίνεται ότι, δεν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής
εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των κινητών αξιών της Εταιρείας. Επίσης, δεν έχουν εκδοθεί
κανενός είδους ομολογίες μετατρέψιμες σε Μετοχές ή συμμετέχουσες στα κέρδη, ούτε κοινοί ή
εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι. Οι Μετοχές δεν βαρύνονται με κανένα δικαίωμα εμπράγματο ή ενοχικό ή
απαίτηση τρίτου και είναι ελεύθερες κάθε είδους προνομίου.
Δεν υπάρχουν κοινωνίες μετόχων, συμφωνίες μεταξύ μετόχων με οποιοδήποτε περιεχόμενο, δικαστική
επιδίωξη ή επιδίωξη δικαιωμάτων ή αξιώσεων μετόχων από διεταιρικές συμβάσεις, άσκηση
δικαιώματος μειοψηφίας. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης της Μετοχής
της.
Δεν υφίσταται κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου εθνική νομοθεσία για
εξαγορές η οποία εφαρμόζεται στονην Εκδότηρια και ενδέχεται να ματαιώσει τυχόν εξαγορές, με την
επιφύλαξη της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.
4.5.2 Δικαιώματα Μετόχων
Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους
στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά
νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες
λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
Κάθε Μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των
οριζόμενων στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018 για την κατοχή από την εταιρεία ιδίων Μετοχών. Όλα τα
δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την Μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το
ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η Μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών
Μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις Μετοχές της ίδιας κατηγορίας
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Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, της Εταιρείας που δεν γίνεται με εισφορά σε
είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε Μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης
σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης,
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο
της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα τέσσερις
(14) ημέρες, οι Μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που
καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να
καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία.
Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους
στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μία Μετοχή παρέχει ένα δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα
δικαιώματα των μετόχων από τη Μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που
αντιπροσωπεύει η Μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση
ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε Μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το
νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη
συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Δικαίωμα Προτίμησης
1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης
ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το
νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετοχών που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης,
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται
μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η
προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το τέλος της
προθεσμίας αυτής, οι Μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από
το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που
καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την
προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο
20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.
3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται
και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται, με επιμέλεια της
Εταιρείας σε δημοσιότητα. Η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης,
κατά τα ανωτέρω, μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που
εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη
του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη
επιστολή «επί αποδείξει».
4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί
να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό
συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι
λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία
δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων Μετοχών. Η σχετική
έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε
δημοσιότητα.
Δικαιούμενοι Συμμετοχής και Ψήφου στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση.
1. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το πρόσωπο
που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής
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συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής
ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ
αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την
ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής
συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν.
4548/2018, συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την
έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής
συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως
βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει
υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό
αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.
3. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε
μέτοχο.
4. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για
ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν
υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το
κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν
αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
5. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως
ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από
την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις
(3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει Μετοχές εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε
περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει
διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις Μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε
σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.
6. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο
στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα
πλην των συμφερόντων του μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο
αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα
η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της
διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή
οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή
ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή
οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή
συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.
7. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 5 του Καταστατικού,
μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο
λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.
Διάθεση Κερδών
1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα
προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό
τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις
τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται
αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της
κατάστασης αποτελεσμάτων.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και του καταστατικού για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν
μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της
τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως
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προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του
κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο
ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να
διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν
αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο
εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το
τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.
4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της
τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από
προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και
αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των
πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα
κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να
διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
5. Η έννοια της διανομής στο άρθρο 33 παράγραφοι 3 και 4 του Καταστατικού περιλαμβάνει ιδίως την
καταβολή μερισμάτων και τόκων από Μετοχές.
6. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, διατίθενται με απόφαση της
γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της
κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον
παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. γ) Κρατείται το
απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161
του ν. 4548/2018. δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί
να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά τους
ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η
διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις
από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές
καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το
ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την
παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.
Λύση
1. Η εταιρεία λύεται:
α. όταν παρέλθει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική
Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 2
του Καταστατικού
γ. όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη
για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και
ε. με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2)
του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε
προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου
μέτρου.
Εκκαθάριση
1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή.
2.Στις περιπτώσεις α' και δ' του άρθρου 34 παράγραφος 1 του Καταστατικού, το διοικητικό συμβούλιο
εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί
εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η
γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 35. Στην περίπτωση του άρθρου 165 του ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής
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ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 35.
3. Η γενική συνέλευση διορίζει δύο έως τρεις εκκαθαριστές.
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού
συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το
διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο
εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών
του διοικητικού συμβουλίου.
6. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της
εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση
της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε
τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.
7. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
8.Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας,
να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις
απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η
εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
9. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες
υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το
τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες
εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση
αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των
ελεγκτών.
10. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι
εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα
τούτων.
Δικαιώματα Μειοψηφίας – Άσκηση Εκτάκτου Ελέγχου
1.
Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων,
ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε
(45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η
αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το
Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση
διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο
χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
2.
Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής
Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό
Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα
πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το
ανωτέρω κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018), επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από
αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη
ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς
(13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των
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μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει
υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του ν.
4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την
αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και
να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με δαπάνη της εταιρείας.
3.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το
δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο
διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης,
τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του
άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής
συνέλευσης.
4.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην
ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια
αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 29 του
Καταστατικού, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
5.
Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μια μόνο φορά τη λήψη
αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα
συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να
απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη
των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν
και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Καταστατικού.
6.
Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη
Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο
που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην
ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων,
που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που,
κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές
της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της
εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την
παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος
λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό
Συμβούλιο σύμφωνα με τις σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018.
7.
Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της παραγράφου 6 του
άρθρου 29 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη
λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις σύμφωνα με τα
άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει
τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
8.
Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 29 του Καταστατικού, τυχόν
αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται
από το δικαστήριο, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με
την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που
αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
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9.
Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης
γίνεται με φανερή ψηφοφορία.
10.
Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό
συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου
της εταιρείας, τις κατηγορίες των Μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των Μετοχών κάθε
κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν
δεσμευμένες Μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο
μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους Μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως
αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο
διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο
μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες
με εισηγμένες Μετοχές σε Ρυθμιζόμενη Αγορά.
11.
Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 29 του Καταστατικού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της
παραγράφου 6 του ανωτέρου άρθρου, τον αριθμό των Μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του
σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και
πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον
παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο
κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.
12.
Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του
καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το
δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
13.
Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου,
δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής,
αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων
δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
4.5.3 Φορολογία Μερισμάτων
Σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 64 περ. α της παρ.1 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την
τροποποίησή τους σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4646/2019, τα μερίσματα, που αποκτώνται κατά τα
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά, φορολογούνται με συντελεστή
πέντε τοις εκατό (5%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου
για τα πιο πάνω εισοδήματα στην Ελλάδα, αν ο δικαιούχος είναι είτε φυσικό πρόσωπο ή νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Η καταβολή μερίσματος σε ένα νομικό πρόσωπο απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον πληρούνται όλες
οι παρακάτω προϋποθέσεις: (α) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει τα μερίσματα, κατέχει Μετοχές,
μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον 10% βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο, δικαιώματα σε
κέρδη ή δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στη διανομή, (β) το ελάχιστο ποσοστό
κατοχής Μετοχών ή μεριδίων ή συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον 24 μήνες (διαφορετικά θα
πρέπει να χορηγείται τραπεζική εγγύηση, ίση με το ποσό του φόρου που θα οφειλόταν σε περίπτωση
μη χορήγησης της απαλλαγής, η οποία λήγει κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται 24 μήνες
διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής), (γ) το νομικό πρόσωπο που εισπράττει
περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα 1, Μέρος Α της Οδηγίας
2011/96/EE, και (δ) το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους της Ε.Ε.
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται φορολογικός κάτοικος τρίτου κράτους
εκτός Ε.Ε., κατ’ εφαρμογήν όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό
το τρίτο κράτος και υπόκειται χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής σε έναν από τους φόρους
που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι Μέρος Β της ανωτέρω Οδηγίας ή σε οποιονδήποτε άλλο φόρο
ενδεχομένως στο μέλλον αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς.
Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται στα ενδοομιλικά μερίσματα
που λαμβάνονται από νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με την προϋπόθεση
ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις παρόμοιες με τις ανωτέρω αναφερόμενες.
Το εισόδημα από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο, προσμετράται στο συνολικό εισόδημα που
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αποκτά και από άλλες πηγές και ενδέχεται να υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
4.5.4 Φορολογία του Κέρδους από την Πώληση Μετοχών Εταιρειών Εισηγμένων στο Χ.Α.
Σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Ν. 4172/2013 και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονομικών, για μεταβιβάσεις εισηγμένων σε ελληνικό χρηματιστήριο μετοχών, που έχουν αποκτηθεί
από 01.01.2009 και εξής, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την 01.01.2014, κάθε κέρδος που θα
αποκτηθεί από την εν λόγω πώληση θα υπόκειται σε φόρο με συντελεστή 15%, εφόσον ο μεταβιβάζων
φυσικό πρόσωπο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση, ο πωλητής οφείλει να καταβάλει τον φόρο με την ετήσια δήλωση
φορολογίας εισοδήματος. Το κέρδος υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων σε αυτές των τυχόν δαπανών που συνδέονται άμεσα με την αγορά
ή την πώληση των μετοχών. Η τιμή απόκτησης και η τιμή πώλησης των μετοχών καθορίζονται από τα
δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών, που εκδίδονται από το αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα ή την εταιρεία
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή τον φορέα που διενεργεί τις συναλλαγές. Ο εν λόγω φόρος,
εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση για το συγκεκριμένο εισόδημα.
Κεφαλαιακά κέρδη που πραγματοποιούνται από μεταβιβάσεις εισηγμένων μετοχών από φυσικά
πρόσωπα που κατέχουν λιγότερο από 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη (ανεξάρτητα από τον
χρόνο απόκτησης και τον αριθμό των μετοχών που μεταβιβάζονται) ή εισηγμένων μετοχών που έχουν
αποκτηθεί πριν την 01.01.2009 (ανεξάρτητα από το ποσοστό συμμετοχής), δεν υπόκεινται σε
φορολόγηση ανεξάρτητα από το εάν τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.
Σε περίπτωση που ο προσδιορισμός της υπεραξίας του άρθρου 42 του νέου Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημιά μεταφέρεται για τα επόμενα πέντε (5) έτη
και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας που προκύπτουν από συναλλαγές σε τίτλους
του άρθρου 42.
Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα κεφαλαιακά κέρδη από πώληση μετοχών
που αποκτήθηκαν από φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου
του εκδότη και που είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει
διμερή σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης απαλλάσσονται από τη φορολόγηση εισοδήματος
στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι έχουν καταθέσει στον θεματοφύλακά τους το
κατάλληλο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας. Εάν όμως το φυσικό πρόσωπο είναι κάτοικος
εξωτερικού σε χώρα που δεν έχει τέτοια διμερή σύμβαση με την Ελλάδα, τότε φορολογείται για τα κέρδη
από την πώληση μετοχών με τον ίδιο καταρχήν τρόπο όπως ένα φυσικό πρόσωπο που είναι
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Ειδικά όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο που έχει την
φορολογική κατοικία του σε κράτος μη συνεργάσιμο κατά την έννοια του άρθρου 65 του νέου Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή φορολογικής δήλωσης πριν
από την μεταβίβαση των μετοχών, με βάση υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εφαρμογήν του
άρθρου 67 παρ. 7 του Νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Κεφαλαιακά κέρδη από διάθεση
μετοχών που αποκτώνται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία ή μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα, θα υπόκεινται στον εταιρικό φόρο ποσοστού 28 % (μειούμενου σταδιακά
κατ’ έτος μέχρι 25%).
Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και δεν
διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα απαλλάσσονται από τον φόρο επί των κερδών από την
διάθεση μετοχών βάσει της ελληνικής νομοθεσίας (άρθρο 5 παρ. 1 ε’ του νέου Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος), ανεξάρτητα εάν η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή συνθήκη με την χώρα κατοικίας τους.
Τα κεφαλαιακά κέρδη προσμετρώνται στα εισοδήματα φυσικών προσώπων επί των οποίων
επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης.
Κόστη μεταβίβασης: Το ΕΛΚΑΤ χρεώνει ένα τέλος (σήμερα ύψους 0,0325 %) στον αγοραστή και στον
πωλητή για να καλύψει το κόστος διακανονισμού της συναλλαγής. Η εξωχρηματιστηριακή πώληση και
μεταβίβαση εισηγμένων μετοχών υπόκειται επίσης σε τέλος ύψους 0,0325 % (επί της αξίας της
μεταβίβασης, δηλαδή τη μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τους Χειριστές και αυτής που
προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της αξίας κατά την «ημερομηνία συναλλαγής» όπως
αναφέρεται και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης επί τον αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται, με
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ελάχιστη χρέωση το ποσό των €20 ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης) ή 0,08 % (επί της αξίας της
μεταβίβασης, δηλαδή τη μεγαλύτερη μεταξύ της αναγραφόμενης στο μεταβιβαστικό έγγραφο και αυτής
που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της κινητής αξίας την προηγούμενη της ημέρας
κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων
της Ε.Κ. επί τον αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται, με ελάχιστη χρέωση το ποσό των €20 ανά
συμβαλλόμενο), το οποίο χρεώνεται στον αγοραστή και τον πωλητή από το ΕΛΚΑΤ για να καλύψει το
κόστος διακανονισμού της συναλλαγής. Ο πωλητής και ο αγοραστής, επίσης, πληρώνουν μια ελεύθερα
διαπραγματεύσιμη προμήθεια στους χρηματιστές.
Πέραν των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2579/1998, όπως ισχύει, στις πωλήσεις
μετοχών εισηγμένων σε Ρυθμιζόμενη Αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που λειτουργεί
στην Ελλάδα σύμφωνα με το ν.4514/2018, ανεξάρτητα από το αν οι σχετικές συναλλαγές διενεργούνται
εντός ή εκτός των τόπων διαπραγμάτευσης επιβάλλεται και φόρος 0,2 % επί της αξίας πώλησης, και
βαρύνει τον πωλητή.
4.5.5 Φόρος Δωρεάς και Κληρονομιάς
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.2961/2001, όπως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του από το Ν.
3842/2010, η απόκτηση εισηγμένων μετοχών στο Χ.Α. αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής
υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται ανάλογα με τη συγγενική σχέση του δικαιούχου με το
δωρητή/κληρονομούμενο, την αξία της μεταβιβαζόμενης περιουσίας, τις τυχόν προηγούμενες δωρεές
από τον δωρητή ή τον κληρονομούμενο και με βάση ανά κατηγορία δικαιούχου κλίμακα με
προοδευτικούς συντελεστές φορολογίας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12, 29 και 44 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών,
Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το
άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 3220/2004 και με το άρθρο 25 του Ν. 3842/2010, σε περιπτώσεις γονικής
παροχής ή δωρεάς ή κληρονομιάς μετοχών όταν δωρίζονται ή κληρονομούνται μετοχές που είναι
εισηγμένες στο Χ.Α., η αξία που έχουν αυτές την προηγούμενη ημέρα του χρόνου γένεσης της
φορολογικής υποχρέωσης υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη
κλίμακα του άρθρου 29 του Κώδικα, όπως παραπάνω. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση των μετοχών
πραγματοποιείται με εγγραφή στο Χ.Α. και η διαφορά μεταξύ της αξίας που δηλώθηκε και της αξίας
εγγραφής υπερβαίνει το ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) της τελευταίας, καταβάλλεται τυχόν
συμπληρωματικός φόρος.

4.6 Όροι και Προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς
Η από 15.11.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:
α. την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού έως 667.368,00 ευρώ με την έκδοση έως
2.224.560 νέων κοινών ονομαστικών Μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη. Η Τιμή Διάθεσης των
Νέων Μετοχών (συμπεριλαμβανομένου τυχόν εύρους εντός του οποίου αυτή τελικά θα καθοριστεί) θα
οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, και εντός το αργότερο ενός (1) έτους από τη λήψη της παρούσας, ενώ τυχόν
διαφορά από την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό
«αποθεματικό από την έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο».
β. Τη διαγραφή του συνόλου των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Εισαγωγής αυτών, στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005).
γ. Προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται από το Ν. 3371/2005 και τον
Κανονισμό του Χ.Α. καταργήθηκε το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το
άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.
δ. Όλες οι Νέες Μετοχές της Εταιρείας θα είναι κοινές με ψήφο, ονομαστικές και θα έχουν δικαίωμα
απόληψης μερίσματος στα κέρδη της χρήσης 2019, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για
καταβολή μερίσματος από τη χρήση 2019.
ε. Σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 28 του Ν.
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4548/2018, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης.
στ. Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και
εκκινεί από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίσει την Τιμή
Διάθεσης των Νέων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 20 και το άρθρο 25 του Ν. 4548/2018.
ζ. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που είναι σχετικό με τη διαδικασία
της Αύξησης και της Δημόσιας Εγγραφής και την Εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας στην
Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., συμπεριλαμβανομένων της χορήγησης των απαραίτητων αδειών και
εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., να αποφασίσει για τις λεπτομέρειες της
διάθεσης και για οποιουσδήποτε άλλους όρους. Επίσης, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για
την κατάρτιση του απαιτούμενου από την νομοθεσία Ενημερωτικού Δελτίου και Εντύπου Εταιρικού
Προφίλ, σε συνεργασία με το Σύμβουλο Έκδοσης, τον προσδιορισμό του δεσμευτικού εύρους της τιμής
διάθεσης των Μετοχών, εντός του οποίου θα προκύψει η τελική Τιμή Διάθεσης των Μετοχών που θα
προσφερθούν με Δημόσια Προσφορά, σε συνεργασία με το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, και της τελικής
τιμής αυτών, σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία και όλα τα συναφή ζητήματα και
οποιασδήποτε άλλης ενέργειας απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και τη διαγραφή
των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Εισαγωγή αυτών στην
Ρυθμιζόμενη Αγορά διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με δικαίωμα το Διοικητικό
Συμβούλιο να αναθέτει περαιτέρω σε μέλη ή τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω
αρμοδιοτήτων του για την υλοποίηση της Αύξησης και Εισαγωγής των Νέων Μετοχών στην
Ρυθμιζόμενη Αγορά διαπραγμάτευσης του Χ.Α..
Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ανεπιφύλακτα και ομόφωνα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού
Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν προ της παρούσας απόφασης για την Εισαγωγή των Μετοχών
της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Σύμφωνα με τα παραπάνω το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από 25.06.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε τα
ακόλουθα:
•

•

•
•
•

•

η Τιμή Διάθεσης των προσφερόμενων Μετοχών θα καθοριστεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο,
σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού 1129/2017 και το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014
της Ε.Κ., όπως ισχύουν. Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Ε.Κ. και θα δημοσιευθεί,
σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της Ε.Κ. και την παρ. 2 του άρθρου 17 του
Κανονισμού 1129/2017, όπως ισχύουν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την
ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα
αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων Μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή
Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών.
η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές
στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Βook building»). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών
θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και
θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών.
Η ανώτατη Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίζεται, από κοινού με το Συντονιστή Κύριο
Ανάδοχο, σε € 2,80 ανά Μετοχή, σύμφωνα με την άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.
η διάθεση των 2.224.560 προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά
αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π..
η κατανομή των Μετοχών μεταξύ Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών της κάθε κατηγορίας
πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 9/687/3.7.2014
απόφαση της Ε.Κ. για κάθε κατηγορία επενδυτών και ειδικότερα:
❖ Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 667.368
Μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των
Ιδιωτών Επενδυτών, και
❖ Το υπόλοιπο 70% των Μετοχών (ήτοι έως και 1.557.192 Μετοχές σε περίπτωση πλήρους
κάλυψης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών με βάση τη συνολική
ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών).
Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την
ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους
επενδυτές εντός 3 εργασίμων ημερών και δεν θα λάβουν Μετοχές της Εκδότριας, ενώ οι Μετοχές
της Εταιρείας θα παραμείνουν σε διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.
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To X.A., κατά τη συνεδρίαση της 26.06.2020, αφού διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών
προϋποθέσεων Εισαγωγής, ενέκρινε την Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά
του Χ.Α. του συνόλου των 13.400.000 κοινών ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας υπό την αίρεση
επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους που
ειδικότερα θα γνωστοποιηθούν από την Εκδότρια και επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α..
Συνοπτικά, οι όροι της προσφοράς παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Συνοπτικά Στοιχεία Έκδοσης
Αριθμός Μετοχών πριν την ‘Έκδοση

11.175.440

Κοινές Ονομαστικές

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή
μετρητών με Δημόσια Προσφορά

έως 2.224.560

Κοινές Ονομαστικές

Σύνολο Νέων Μετοχών

έως 2.224.560

Κοινές Ονομαστικές

έως 13.400.000

Κοινές Ονομαστικές

Έκδοση Νέων Μετοχών:

Σύνολο προς Εισαγωγή Μετοχών στη
Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
Ονομαστική Αξία Μετοχής

0,30

Ευρώ

Οι Μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη χρήσης
2019

Μέρισμα
Μονάδα διαπραγμάτευσης στο ΧΑ

Τίτλος μίας (1) Μετοχής

Σύμβουλος Έκδοσης

ALPHA BANK Α.Ε.

Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος

ALPHA BANK Α.Ε.
ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και

Ανάδοχοι

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία

4.6.1 Τιμή Διάθεσης Μετοχών με Δημόσια Προσφορά
Η Τιμή Διάθεσης των προσφερόμενων Μετοχών (εφεξής «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί από το
Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και το άρθρο 8
της απόφασης 9/687/3.7.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν. Η Τιμή Διάθεσης θα
γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από
τη νομοθεσία, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας
Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική
κατανομή των προσφερόμενων Μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί εντός
του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών.
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και η
Εταιρεία όρισαν ως ανώτατη τιμή το ποσό των €2,80 για εκάστη των Νέων Μετοχών.
Κατά την περίοδο που προηγήθηκε της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών, ο Συντονιστής Κύριος
Ανάδοχος έλαβε ενδεικτικές προσφορές από επαρκή αριθμό Ειδικών επενδυτών, όπως περιγράφονται
στην ενότητα 4.6.2, ώστε να προσδιορίσει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την τιμή που
ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8
της απόφασης 9/687/3.7.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ανώτατη τιμή του εύρους τιμής
δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατώτατη κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.
Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Μη, που θα συμμετάσχουν στη
διάθεση Μετοχών με Δημόσια Προσφορά. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της απόφασης
9/687/3.7.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τιμή Διάθεσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί
σε ύψος το οποίο δεν καλύπτεται πλήρως η Δημόσια Προσφορά, εκτός αν πρόκειται για το κατώτατο
όριο του δεσμευτικού εύρους τιμών.
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Η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο
Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Book building»). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα
ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα
πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών.
Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Νέες Μετοχές εντός του δεσμευτικού
εύρους τιμών που θα οριστεί από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και θα δημοσιευτεί, σύμφωνα με το
άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου 21
του Κανονισμού (EE) 2017/1129 το αργότερο την προτεραία της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας
Προσφοράς καθώς και με την ανακοίνωση -πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό. Στην ανωτέρω
ανακοίνωση θα περιλαμβάνεται και το συνολικό ποσό στο οποίο δύναται να ανέλθει η Δημόσια
Προσφορά.
4.6.2 Κατηγορίες Επενδυτών
Η Δημόσια Προσφορά της Εταιρείας απευθύνεται στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, το οποίο
χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στους Ειδικούς Επενδυτές και στους Ιδιώτες Επενδυτές.
Ειδικοί επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως περιγράφονται στην Ενότητα Ι («ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ») του Παραρτήματος ΙΙ του Ν.4514/2018, όπως
ισχύει, και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αντιμετωπίζονται, κατόπιν αιτήσεώς τους, ως επαγγελματίες
επενδυτές, σύμφωνα με την Ενότητα ΙΙ («ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ») του Παραρτήματος ΙΙ του ίδιου νόμου ή
αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, εκτός εάν
έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες πελάτες.
Ιδιώτες Επενδυτές νοούνται, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και οι οντότητες, που δεν εμπίπτουν στην
κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
ταυτόχρονα με την ιδιότητα του Ιδιώτη και Ειδικού Επενδυτή, εφόσον πληρούνται τα σχετικά κριτήρια.
4.6.3 Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά
Η διάθεση των έως 2.224.560 προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά
αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.. Η Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, τις αποφάσεις του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
καθώς και την από 25.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως αναλυτικά
παρουσιάζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο και συγκεκριμένα στην ενότητα 4.6 «Όροι και Προϋποθέσεις
της Δημόσιας Προσφοράς».
Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Μετοχής. Κάθε επενδυτής μπορεί
να εγγράφεται για μία (1) τουλάχιστον μονάδα διαπραγμάτευσης (δηλαδή για 1 Μετοχή) ή για ακέραιο
αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης (π.χ. για 2, 5, 8 Μετοχές) μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.. Ανώτατο
όριο εγγραφής ανά επενδυτή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 της απόφασης 9/687/3.7.2014 της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει, είναι η αξία του συνολικού αριθμού των Μετοχών που θα
διατεθούν με τη Δημόσια Προσφορά, ήτοι 2.224.560 Μετοχές, ενώ ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η
μία (1) Μετοχή.
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής στο Συντονιστή Κύριο
Ανάδοχο, στους Αναδόχους, καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους Χειριστές του λογαριασμού τους στο
Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων εγγραφής μέσω της
Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Οι Ειδικοί Επενδυτές, υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής απευθείας στον
Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και στους Αναδόχους.
Η Δημόσια Προσφορά και η τήρηση του Βιβλίου Προσφορών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.
Συντονιστής της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχει ορισθεί ο
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 08.07.2020
και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10.07.2020 και ώρα Ελλάδος 16:00
μ.μ. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10:00 π.μ.
έως τις 17:00 μ.μ., εκτός της Παρασκευής 10.07.2020, κατά την οποία θα λήξει στις 16:00 μ.μ.
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Για να συμμετάσχει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στη Δημόσια Προσφορά των Μετοχών, πρέπει να
διατηρεί Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. και να υποβάλει, κατά τη διάρκεια της
Δημόσιας Προσφοράς, αίτηση εγγραφής για τις Μετοχές, σε συμμόρφωση με τους όρους και
προϋποθέσεις του Ενημερωτικού Δελτίου. Εάν ο αναγραφόμενος αριθμός λογαριασμού αξιών και
μερίδας επενδυτή είναι λανθασμένος, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή
των μετόχων.
Κάθε αίτηση εγγραφής:
(α) κατονομάζει τον επενδυτή που την υποβάλλει και προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό της
Μερίδας Επενδυτή και τον αριθμό του Λογαριασμού Αξιών του επενδυτή,
(β) περιλαμβάνει αίτημα εγγραφής του επενδυτή στη Δημόσια Προσφορά, καθώς και αίτημα - δήλωση
ανάληψης υποχρέωσης κάλυψης προσδιοριζόμενου ακεραίου αριθμού Μετοχών, με ελάχιστο
επιτρεπτό όριο τη μία (1) Μετοχή και μέγιστο επιτρεπτό όριο τις δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι
τέσσερις πεντακόσιες εξήντα (2.224.560) Μετοχές,
(γ) εφόσον αφορά σε Ειδικό Επενδυτή, υποβάλλεται από τον Ειδικό Επενδυτή,
(δ) είναι νομικά δεσμευτική, και
(ε) δεν δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί μετά από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται περισσότερες της μίας εγγραφές των
ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.A.T. ή και τα δημογραφικά στοιχεία του
εγγραφόμενου ή διαπιστωθούν από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο μεθοδεύσεις των επενδυτών για την
επίτευξη πολλαπλών εγγραφών, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του
Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου ως ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του
Χ.Α., η Εταιρεία θα πρέπει να έχει επαρκή διασπορά για την Εισαγωγή της στην Ρυθμιζόμενη Αγορά.
Για την αξιολόγηση της επάρκειας της διασποράς στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., σύμφωνα με το
άρθρο 3.1.2.1.4 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, δεν λαμβάνονται υπόψη ποσοστά του
μετοχικού κεφαλαίου που κατέχουν: α) μέλη Δ.Σ. της Εταιρείας, β) τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας,
γ) συγγενείς πρώτου βαθμού των υφιστάμενων μετόχων, που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό
τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και των διευθυντικών
στελεχών αυτής, και δ) υφιστάμενοι μέτοχοι που απέκτησαν Μετοχές ένα έτος πριν την υποβολή της
αίτησης Εισαγωγής. Εξαιρούνται i. οι επαγγελματίες επενδυτές, και ii. οι μέτοχοι εκδοτών των οποίων
οι Μετοχές διαπραγματεύονταν σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή άλλη οργανωμένη
αγορά που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτη χώρα.
Η ενημέρωση των επενδυτών για τη Δημόσια Προσφορά θα γίνει μέσω της δημοσίευσης της
ανακοίνωσης-πρόσκλησης προς το επενδυτικό κοινό, η οποία θα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστο
περιεχόμενο, τα προβλεπόμενα της εγκυκλίου υπ. αρ. 21/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
όπως ισχύει.
Λοιπές τυχόν λεπτομέρειες της διαδικασίας εγγραφής θα περιγράφονται στην ανακοίνωση - πρόσκληση
προς το επενδυτικό κοινό μέσω του Τύπου.
4.6.4 Διαδικασία Συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά
Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι
και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.
Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Η.ΒΙ.Π. πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό Μετοχών
που επιθυμεί να αποκτήσει ο επενδυτής και την αντίστοιχη τιμή, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται εντός
του καθορισμένου εύρους τιμών. Κάθε Ειδικός Επενδυτής μπορεί να αιτηθεί την συμμετοχή του σε
μέχρι τρεις (3) διαφορετικές τιμές προσδιορίζοντας και τις αντίστοιχες ποσότητες για κάθε τιμή.
Ως αξία συμμετοχής νοείται το γινόμενο του αιτούμενου αριθμού των Μετοχών επί την τιμή της
Δημόσιας Προσφοράς, ή αν δεν υπάρχει τέτοια, επί την ανώτατη τιμή του ανακοινωθέντος δεσμευτικού
εύρους τιμών.
Επίσης οι Ειδικοί Επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το μέγιστο αριθμό Μετοχών
που επιθυμούν να τους κατανεμηθεί ως ποσοστό επί τις εκατό (%) του συνολικού ποσού των Μετοχών
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που θα εκδοθεί και έως του οποίου θα περιορίζεται τελικώς η συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο
της Εταιρείας.
Η τιμή που θα συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση εγγραφής, η οποία θα είναι εντός του εύρους που θα
ανακοινωθεί, θα είναι με βήμα τιμής € 0,02.
Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές θα πρέπει να
απευθύνονται στον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο ή στους Αναδόχους έχοντας συμπληρώσει σχετική
αίτηση εγγραφής.
Οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας στο Η.ΒΙ.Π., που θα διαχειρίζεται ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, για το σκοπό του
προσδιορισμού της ζητούμενης ποσότητας, καθώς και του συνολικού αριθμού ζητούμενων Μετοχών.
Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Μετοχών, κατά τα ανωτέρω, πρέπει να έχει καταβληθεί στο
λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από τη
λήξη της Δημόσιας Προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Ο Συντονιστής
Κύριος Ανάδοχος, σε συνεργασία με την Εταιρεία, δύναται κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια
να παρατείνουν την εν λόγω χρονική προθεσμία μέχρι τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας.
Καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Η.ΒΙ.Π., οι Ειδικοί Επενδυτές θα μπορούν να τροποποιήσουν
τις προσφορές τους.
Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές μπορούν να πάρουν σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία
υποβολής και τροποποίησης προσφορών από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και τους Αναδόχους.
Το Η.ΒΙ.Π. θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (Παρασκευή 10.07.2020
και ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται
οριστικές.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των
λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται.
Λοιπές τυχόν λεπτομέρειες της διαδικασίας της Δημόσιας Προσφοράς θα περιληφθούν στην
ανακοίνωση - πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό μέσω του Τύπου.
4.6.5 Διαδικασία Συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών στη Δημόσια Προσφορά
Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να
προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού
μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα Επενδυτή και το
Λογαριασμού Αξιών τους. Οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών θα υποβάλλονται μέσω του
Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, των Αναδόχων, καθώς και των μελών Η.ΒΙ.Π. και των Χειριστών του
λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των αιτήσεων
εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας
Προσφοράς.
Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους
τιμών. Η αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων
Μετοχών επί την ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους που θα ανακοινωθεί.
Ο αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών για την απόκτηση Μετοχών γίνονται δεκτές, εφόσον έχει
καταβληθεί στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, στους Αναδόχους καθώς και στα μέλη Η.ΒΙ.Π. και τους
Χειριστές του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή
των αιτήσεων εγγραφής μέσω της Υπηρεσίας Η.Β.ΙΠ., σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο
της συμμετοχής είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς
λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών πελατών τους ή σε λογαριασμούς του άυλων τίτλων
ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α όπως αυτή ορίζεται
στην ΠΔ/ΤΕ/2524/23.7.2003 (εφεξής «Ζώνη Α»), είτε, τέλος, έχει δεσμευθεί το προϊόν συμφωνίας
επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη
Δημόσια Προσφορά δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων
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ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής
εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχώρησης απαιτήσεων κ.λπ. Οι
αιτήσεις εγγραφής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι Ιδιώτες Επενδυτές είναι δικαιούχοι ή
συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται.
Για τις αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών Επενδυτών, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι
είναι υπεύθυνο, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 3/460/10.01.2008 «Κανονισμός Αναδοχών»
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να διασφαλίζει την πραγματική καταβολή του χρηματικού ποσού με το
οποίο οι Ιδιώτες Επενδυτές συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά.
Σύμφωνα με την υπ. αριθμ 32/28.06.2007 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κάθε Ιδιώτης
Επενδυτής μπορεί να εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά είτε από την αυτοτελή του μερίδα, είτε από μια
εκ των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος.
Θα διενεργείται έλεγχος στο σύνολο των Αιτήσεων Εγγραφής που εισάγονται από όλα τα μέλη, ώστε
κάθε εντολέας δικαιούχος ατομικού λογαριασμού αξιών και συνδικαιούχος της ΚΕΜ να παραλάβει
τίτλους σε ένα μόνο λογαριασμό Σ.Α.Τ. (ατομικός λογαριασμός ή ΚΕΜ). Αν για έναν εντολέα υπάρχουν
περισσότερες από μία Αιτήσεις Εγγραφής, με παραλήπτη είτε ατομικό λογαριασμό και ΚΕΜ, είτε
περισσότερες της μίας ΚΕΜ στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος, τότε θα επιβεβαιώνονται και θα
συμμετέχουν στην κατανομή μόνον οι Αιτήσεις Εγγραφής με παραλήπτη τον ίδιο με την πρώτη χρονικά
Αίτηση Κάλυψης του εντολέα.
Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται περισσότερες της μίας εγγραφές των
ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.A.T. ή και τα δημογραφικά στοιχεία του
εγγραφόμενου ή διαπιστωθούν από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο μεθοδεύσεις των επενδυτών για την
επίτευξη πολλαπλών εγγραφών, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του
Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου ως ενιαία εγγραφή και θα ενοποιείται. Μετά την οριστικοποίηση του
αριθμού των Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής και της Τιμής Διάθεσης,
θα αποδίδεται στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό μετρητών και θα αποδεσμεύονται
τα ποσά καταθέσεων ή οι άυλοι τίτλοι με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων ή με
ταυτόχρονη καταβολή του ισόποσου της αξίας των Μετοχών που κατανεμήθηκαν στον Ιδιώτη Επενδυτή
κατά περίπτωση, από τα ίδια καταστήματα των τραπεζών ή των Α.Ε.Π.Ε.Υ. στα οποία είχε υποβληθεί
η αίτηση εγγραφής. Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης
(προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους, καθώς επίσης και η επιστροφή του τυχόν
καταβληθέντος επιπλέον ποσού μετρητών θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα επιτόκια ανά τράπεζα
και κατηγορία καταθέσεων. Λοιπές τυχόν λεπτομέρειες της διαδικασίας εγγραφής θα περιληφθούν στην
Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς το επενδυτικό κοινό μέσω του Τύπου.
4.6.6 Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Μετοχών στους
επενδυτές ως εξής:
−

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 667.368
Μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των
Ιδιωτών Επενδυτών, και

−

Το υπόλοιπο έως και 70% των Μετοχών (ήτοι έως και 1.557.192 Μετοχές, σε περίπτωση
πλήρους κάλυψης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών επενδυτών με βάση τη
συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών
επενδυτών).

Σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική ζήτηση εκ μέρους Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται του
ποσοστού 30% του συνόλου των προς διάθεση Μετοχών, οι αιτήσεις εγγραφής των Ιδιωτών
Επενδυτών θα ικανοποιηθούν πλήρως, έως του ύψους για το οποίο εκδηλώθηκε πράγματι ζήτηση, οι
δε Μετοχές, που αντιστοιχούν στην υστέρηση έναντι του συνολικού ποσοστού 30% του συνόλου των
προς διάθεση Μετοχών, θα μεταφερθούν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών προς διάθεση.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος τηρεί στοιχεία και ενημερώνει σχετικά τους επενδυτές και την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον τρόπο διαμόρφωσης της ποσοστιαίας κατανομής των Μετοχών ανά
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κατηγορία επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ. αριθμ. 9/687/3.7.2014 απόφασης της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν έχουν αναλάβει την κάλυψη τυχόν αδιάθετων
Μετοχών, αλλά μόνον τη διάθεσή τους στο επενδυτικό κοινό. Επισημαίνεται ότι, στην παρούσα Δημόσια
Προσφορά δεν προβλέπονται πράξεις σταθεροποίησης της τιμής των Μετοχών.
Η κατανομή των Μετοχών μεταξύ των επενδυτών της κάθε κατηγορίας πραγματοποιείται σύμφωνα με
τους όρους που προβλέπονται στην υπ. αριθμ. 9/687/3.7.2014 απόφαση της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για κάθε κατηγορία επενδυτών.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την
ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των Μετοχών που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, ούτε προς τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών.
Σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1.4 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, η ικανοποίηση του κριτηρίου
της επαρκούς διασποράς Μετοχών μιας νεοεισαγόμενης εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
προϋποθέτει την κατανομή ποσοστού τουλάχιστον 25% των προς Εισαγωγή Μετοχών σε τουλάχιστον
300 πρόσωπα, από τα οποία κανένα δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του
πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των Μετοχών των οποίων ζητείται η Εισαγωγή. Επίσης, σύμφωνα
με παρ. 3.1.2.1.4 τον Κανονισμού του Χ.Α., για την εκτίμηση της επάρκειας της διασποράς δεν
λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχουν: α) μέλη Δ.Σ., β) τα
διευθυντικά στελέχη, γ) συγγενείς πρώτου βαθμού των υφιστάμενων μετόχων, που κατέχουν άμεσα ή
έμμεσα ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και των
διευθυντικών στελεχών αυτής, και δ) υφιστάμενοι μέτοχοι που απέκτησαν Μετοχές ένα έτος πριν την
υποβολή της αίτησης Εισαγωγής. Εξαιρούνται i. οι επαγγελματίες επενδυτές, και ii. οι μέτοχοι εκδοτών
των οποίων οι Μετοχές διαπραγματεύονταν σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή άλλη
οργανωμένη αγορά που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή τρίτη χώρα.
Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, κατά το στάδιο της κατανομής των Μετοχών στους επενδυτές, ενδέχεται
να προκύψει από τα στοιχεία των εγγραφών ότι δεν ικανοποιείται η προϋπόθεση της επαρκούς
διασποράς με βάση το κριτήριο της κατανομής του 25% των Μετοχών σε 300 πρόσωπα που να
κατέχουν κάτω του 5% του συνόλου των Μετοχών μετά την Εισαγωγή της Εταιρείας στο Χ.Α.
Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση
του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους επενδυτές εντός 3
εργασίμων ημερών και δεν θα λάβουν Μετοχές της Εκδότριας, ενώ οι Μετοχές της Εταιρείας θα
παραμείνουν σε διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.
Σημειώνεται ότι, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε
ευθύνη για την ενδεχόμενη μη Εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά του Χ.Α., είτε ο λόγος
αφορά στην Εταιρεία είτε όχι.
Το αντίτιμο της αξίας των προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στους επενδυτές εκτιμάται
ότι θα καταβληθεί στα μέλη Η.ΒΙ.Π. βάσει του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος της ενότητας 4.9
«Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα » του Ενημερωτικού Δελτίου.
Η «παράδοση» των Μετοχών συντελείται με την οριστική καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιών
των δικαιούχων. Η καταχώρηση των Μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων θα γίνει
αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση της
Εταιρείας στον Τύπο, μία τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών
στο Χ.Α.
Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για τη μεταβίβαση των προσφερόμενων Μετοχών
και την καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιών.
Ο αριθμός των Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό
μονάδων διαπραγμάτευσης. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος της μίας (1) Μετοχής. Οι Μετοχές
της έκδοσης είναι εκπεφρασμένες σε Ευρώ.
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Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, κάθε νέο σημαντικό
στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο
Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακύπτει ή
διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη
της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά αναφέρεται σε
συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν
τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δημοσίευση του
συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν αποσύροντας την αποδοχή τους το αργότερο εντός
δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.
4.6.7 Κατανομή Μετοχών σε Ειδικούς Επενδυτές
Η κατανομή των προσφερόμενων Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές θα πραγματοποιηθεί από το
Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σύμφωνα με την απόφαση 9/687/3.7.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Για την κατανομή των Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του
Βιβλίου Προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών, κατά την
οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής κριτήρια:
−

−
−
−

Το είδος του επενδυτή στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών, ανάλογα με την εκτίμηση του
Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου για το χρονικό ορίζοντα διακράτησης των Μετοχών. Ο
υψηλότερος συντελεστής κατανομής θα δοθεί στην κατηγορία με τον εκτιμώμενο μακρύτερο
ορίζοντα διακράτησης των Μετοχών της Εταιρείας.
Το μέγεθος της προσφοράς.
Η προσφερόμενη τιμή και ειδικότερα η συμβολή των προσφορών ενός Ειδικού Επενδυτή στη
διαμόρφωση ελκυστικής Τιμής Διάθεσης.
Η χρηματιστηριακή συμπεριφορά σε προηγούμενες περιπτώσεις προσφοράς Μετοχών και η
εκτιμώμενη συμπεριφορά μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου να χρησιμοποιήσει ένα ή οποιοδήποτε
συνδυασμό από τα ανωτέρω κριτήρια. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή
άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθέντων προσφορών Ειδικών Επενδυτών.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς, σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Δημόσιας
Προσφοράς, θα κατανεμηθούν στους Ειδικούς Επενδυτές το 100% των Μετοχών για τις οποίες
ενεγράφησαν στην κατώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους τιμών.
4.6.8 Κατανομή Μετοχών σε Ιδιώτες Επενδυτές
Σύμφωνα με την απόφαση 9/687/3.7.2014 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το ποσοστό
Μετοχών που θα κατανεμηθεί στους Ιδιώτες Επενδυτές θα είναι τουλάχιστον ίσο με το 30% του
συνόλου των Μετοχών που προσφέρονται με Δημόσια Προσφορά.
Κατά την κατανομή των προσφερόμενων με Δημόσια Προσφορά Μετοχών στα φυσικά και νομικά
πρόσωπα και οντότητες, που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών, θα δοθεί
προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά έως 333 Μετοχές («κατά
προτεραιότητα όριο»), εφόσον τελικά κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία το 30% της Δημόσιας
Προσφοράς. Το κατά προτεραιότητα όριο δύναται να αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω με βάση τη
ζήτηση που θα εκδηλωθεί κατά τη Δημόσια Προσφορά με μείωση του ανά επενδυτή κατανεμημένου
αριθμού Μετοχών.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος θα ενημερώσει, μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς, την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό για το κατά προτεραιότητα όριο της τελικής
κατανομής.
Αν μετά την ικανοποίηση των κατά προτεραιότητα εγγραφών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παραμένουν
αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές που ενεγράφησαν για αριθμό
Μετοχών μεγαλύτερο του τελικά διαμορφωμένου κατά προτεραιότητα ορίου, αναλογικά με βάση το μη
ικανοποιηθέν τμήμα της εγγραφής τους. Αν μετά την ανωτέρω κατανομή παραμένουν αδιάθετες
Μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα
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μεγαλύτερα ανικανοποίητα τμήματα της εγγραφής τους. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι Ιδιώτες
Επενδυτές έχουν το ίδιο ύψος αδιάθετου υπολοίπου θα δοθεί προτεραιότητα σε αυτόν/αυτούς που
υπέβαλλαν νωρίτερα την εντολή.
Μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης
Επενδυτής, θα αποδίδεται στο δικαιούχο το υπερβάλλον δεσμευθέν ποσό και θα αποδεσμεύονται τα
αντίστοιχα ποσά καταθέσεων με ταυτόχρονη χρέωση του λογαριασμού καταθέσεων για το ισόποσο της
αξίας των Μετοχών που κατανεμήθηκαν στον εκάστοτε Ιδιώτη Επενδυτή. Τα δεσμευθέντα ποσά
καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.λπ.) μέχρι την
αποδέσμευσή τους.
Σε περίπτωση που η κάλυψη της Αύξησης δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018,
ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης.
4.6.9 Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, Ανάδοχοι και Σύμβουλος της Δημόσιας Προσφοράς
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος της Δημόσιας Προσφοράς είναι η «ALPHA BANK Α.Ε.»
(Σταδίου 40, 105 52, Αθήνα).
Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς είναι η «ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Λεωφ.
Αλεξάνδρας 29, 11473 Αθήνα) και η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Πανεπιστημίου 39,
10564 Αθήνα) (και από κοινού με το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, οι «Ανάδοχοι»).
Η Εταιρεία θα καταβάλλει σε έκαστο των Αναδόχων για τις υπηρεσίες αναδοχής αμοιβή, υπολογιζόμενη
ως ποσοστό επί του αντιτίμου των Μετοχών που θα κατανεμηθούν τελικά σε κάθε Ανάδοχο κατά τη
διάθεση/τοποθέτησή τους στους επενδυτές από τον Ανάδοχο αυτό, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στη σύμβαση αναδοχής, η οποία υπεγράφη στις 26.06.2020 μεταξύ της Εταιρείας και των
Αναδόχων.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει τη διάθεση των προσφερόμενων
Μετοχών με Δημόσια Προσφορά χωρίς δέσμευση ανάληψης των αδιάθετων Μετοχών. Όλα τα θέματα
σχετικά με τη διαδικασία αναδοχής ρυθμίζονται οριστικά στην εν λόγω σύμβαση αναδοχής μεταξύ της
Εταιρείας και των Αναδόχων.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης έχει αναλάβει την παροχή στην Εταιρεία
συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς την εν γένει διαδικασία και διαχείριση της Δημόσιας Προσφοράς
και της Εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. των προσφερόμενων
Μετοχών. Ο Σύμβουλος Έκδοσης δεν έχει αναλάβει την επενδυτική υπηρεσία τοποθέτησης κινητών
αξιών, την κάλυψη τυχόν αδιάθετων Μετοχών, ούτε τη διάθεσή τους στο επενδυτικό κοινό. Περαιτέρω,
ο Σύμβουλος Έκδοσης δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την ενδεχόμενη μη εισαγωγή των
Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. είτε ο λόγος αφορά την Εταιρεία είτε όχι.
Η Εταιρεία θα καταβάλλει στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και Σύμβουλο Έκδοσης για τις υπηρεσίες του
αμοιβή συντονισμού.
Σχετικά με τις αμοιβές των Αναδόχων και του Συμβούλου Έκδοσης βλ. Ενότητα 4.7 «Δαπάνες
Έκδοσης» του Ενημερωτικού Δελτίου.
4.6.10 Πληροφορίες Σχετικά με την Αναδοχή
Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί πλήρως το σύνολο των προσφερόμενων Μετοχών με Δημόσια
Προσφορά από το επενδυτικό κοινό, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται
να αγοράσουν τις αδιάθετες Μετοχές. Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει
μόνο τη διάθεση των Μετοχών στο επενδυτικό κοινό.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την
ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των Μετοχών που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, ούτε προς τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών.
Σημειώνεται ότι, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε
ευθύνη για την ενδεχόμενη μη Εισαγωγή των Μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
είτε ο λόγος αφορά την Εταιρεία είτε όχι.
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Σε περίπτωση που βάσει των οριστικών στοιχείων κατανομής δεν ικανοποιείται το κριτήριο της
επαρκούς διασποράς, μετά την έκδοση οριστικής αρνητικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το
Χ.Α., θα αποδοθούν τα κεφάλαια πίσω στους επενδυτές και αυτοί δεν θα λάβουν Μετοχές της Εταιρείας.
Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της
σύμβασης αναδοχής και διακοπής της Δημόσιας Προσφοράς έως την Έναρξη Διαπραγμάτευσης των
Νέων Μετοχών στο Χ.Α., ενδεικτικά μεταξύ άλλων, στις κάτωθι περιπτώσεις, σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους της σύμβασης αναδοχής ,στις κάτωθι περιπτώσεις:
−

−

−
−
−

−
−
−

−

διακοπής ή αναστολής για σημαντικό χρονικό διάστημα ή περιορισμού στην εν γένει
διαπραγμάτευση κινητών αξιών ή/και στην εκκαθάριση των συναλλαγών επί κινητών αξιών
διαπραγματευόμενων στο Χ.Α. ή εν γένει διακοπής των συναλλαγών στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
επέλευσης έκτακτων ή εξαιρετικών γεγονότων, στην Εταιρεία ή στον Όμιλο ή γενικότερα στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οικονομικής ή άλλης φύσεως, συμπεριλαμβανομένης και της
απεργίας ή στάσης εργασίας των τραπεζών, που, κατά την εύλογη κρίση του Συντονιστή
Κυρίου Αναδόχου και των Αναδόχων, , μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την επιτυχία της
Δημόσιας Προσφοράς ή/ και την πορεία της τιμής της Μετοχής της Εταιρείας κατά την έναρξη
της διαπραγμάτευσης.
επέλευσης γεγονότων ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά κήρυξης πολέμου, απεργίας,
εκδήλωσης τρομοκρατικής ενέργειας ή κατάστασης ανάγκης στην Ελληνική Επικράτεια ή στο
εξωτερικό.
αναστολής ή περιορισμού της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.,
Παραβίασης από την Εταιρεία ή τον Όμιλο οποιαδήποτε υποχρέωσης που έχει αναλάβει ή
διαβεβαίωσης που έχει παράσχει στο Ενημερωτικό Δελτίο και στη σύμβαση αναδοχής ή σε
περίπτωση που οποιαδήποτε δήλωσή της αποδειχθεί ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική
ή δεν εκπληρωθούν στο ακέραιο, ή δεν μπορεί να παρασχεθεί στο μέλλον και η οποία ενδέχεται
εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την Έκδοση ή/και την οικονομική ή/και νομική θέση της
Εταιρείας και οι οποίες υποχρεώσεις, εγγυήσεις και δηλώσεις της Εταιρείας οι οποίες
συνομολογείται ότι αποτελούν στο σύνολό τους ουσιώδεις όρους της σύμβασης αναδοχής.
επέλευσης κάποιας ουσιωδώς δυσμενούς μεταβολής στην οικονομική κατάσταση, τις
δραστηριότητες, τη διοίκηση ή την καθαρή θέση της Εταιρείας ή του Ομίλου
Μη έγκρισης Εισαγωγής των Μετοχών στο Χ.Α. ή ακύρωσης ή ματαίωσης της Δημόσιας
Προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο.
Εάν μετά τη δημοσίευση τυχόν συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου ασκηθεί το
δικαίωμα υπαναχώρησης από τέτοιο αριθμό επενδυτών και για τέτοιο αριθμό Μετοχών ώστε
κατά την κρίση του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και των Αναδόχων να ενδέχεται να μη
διασφαλίζεται η προβλεπόμενη εκ του νόμου διασπορά των Μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. ή
και να δημιουργούνται προβλήματα στη διαδικασία Εισαγωγής των Μετοχών της Εταιρείας στο
Χ.Α.
μη έγκαιρης και πλήρους εκπλήρωσης των ακόλουθων προϋποθέσεων:
α. Οι δηλώσεις, διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις της Εταιρείας είναι ακριβείς και αληθείς κατά την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης αναδοχής και θα παραμείνουν τέτοιες από την έγκριση του
Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και καθ’ όλο το διάστημα μέχρι την
έναρξη διαπραγμάτευσης,
β. Η Εταιρεία θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών της από τη σύμβαση
αναδοχής,
γ. Την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το
άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που
απαιτείται από το Ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του X.A. για την εισαγωγή των Μετοχών της
Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά διαπραγμάτευσης του Χ.Α.,
δ. Τη διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.
και την εισαγωγή τους στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.,
γ. Θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
θα έχει εγκριθεί το Ενημερωτικό Δελτίο και θα έχει ληφθεί η άδεια για τη διενέργεια της Δημόσιας
Προσφοράς.
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4.7 Δαπάνες Έκδοσης
Οι συνολικές δαπάνες της έκδοσης εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των € 423 χιλ. περίπου, με
βάση την ανώτατη τιμή που ορίσθηκε από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και την Εκδότρια σε € 2,80
ανά Νέα Μετοχή , και αναλύονται ως εξής:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ποσό μέχρι € 235,7 χιλ. για την αμοιβή αναδοχής και διάθεσης των Μετοχών και για την αμοιβή
του Συμβούλου Έκδοσης.
Ποσό μέχρι €29,3 χιλ. για δικαιώματα Ε.Χ.Α.Ε. και ΕΛ.Κ.Α.Τ., πόρο υπέρ της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και τέλη για το Ενημερωτικό Δελτίο .
Ποσό μέχρι € 100,5 χιλ. για δαπάνες που σχετίζονται με τους έκτακτους ελέγχους (οικονομικός και
νομικός έλεγχος).
Ποσό μέχρι €50,0 χιλ. για λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με τη Δημόσια Προσφορά, όπως κόστος
εκτύπωσης και διανομής του Ενημερωτικού Δελτίου, ανακοινώσεις στον Τύπο, προβολή της
έκδοσης κ.λπ.
Ποσό μέχρι € 6,67 χιλ. για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.
Ποσό μέχρι € 0,67 χιλ. για εισφορά υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

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

4.8 Μείωση της Συμμετοχής των Μετόχων
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας, σύμφωνα με το
μετοχολόγιο της 24.06.2020 καθώς και μετά την ολοκλήρωση της παρούσας Αύξησης υπό τις
παραδοχές ότι η Αύξηση θα καλυφθεί πλήρως και αποκλειστικά από νέους μετόχους και κανένας εκ
των νέων μετόχων δεν θα αποκτήσει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας.
Πριν την Αύξηση
Μέτοχοι
Ιωάννης Μίχος
Επενδυτικό κοινό (Λοιποί
Μέτοχοι <5%)*
Σύνολο
Καθαρή Αξία
Ενεργητικού ανά
μετοχή**
Τιμή Διάθεσης

Μετά την Αύξηση

Αριθμός
Μετοχών
9.475.366

%
Συμμετοχής
84,787%

Αριθμός
Μετοχών
9.475.366

%
Συμμετοχής
70,71%

1.700.074

15,213%

3.924.634

29,29%

11.175.440

100,00%

13.400.000

100,00%

€ 1,209
Βλέπε ενότητα 4.6.1 «Τιμή Διάθεσης Μετοχών με Δημόσια
Προσφορά»

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρεία
*Σημειώνεται ότι η διασπορά των Μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.1.2.1.4 του
Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύει, ανέρχεται α) την 24.06.2020 σε 11,05%, και β) μετά την Αύξηση σε 25,82%. Η
διασπορά μετά την Αύξηση (ήτοι 25,82%) εισήχθη υπό τις παραδοχές ότι (i) η Αύξηση θα καλυφθεί πλήρως και
αποκλειστικά από νέους μετόχους, (ii) τα πρόσωπα που δεν προσμετρώνται στην εκτίμηση της επάρκειας της
διασποράς, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1.4 του Κανονισμού του Χ.Α., δεν εγγράφονται για Νέες Μετοχές και (iii)
κανένας εκ των νέων μετόχων δεν θα αποκτήσει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας.
** Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή υπολογίζεται ως το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» του Ομίλου την
31.12.2019, όπως προκύπτει από τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2019 οι
οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, διαιρούμενο με
το συνολικό αριθμό των μετοχών.
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Σημειώνεται ότι ένα (1) δικαίωμα ψήφου αντιστοιχεί σε μία (1) Μετοχή της Εταιρείας.
Σημειώνεται επίσης, ότι το παραπάνω σενάριο είναι υποθετικό και βασίζεται σε παραδοχές που
ενδεχομένως να μην επαληθευτούν.
4.9 Αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής του συνόλου των
Μετοχών στο Χ.Α. παρουσιάζεται ακολούθως:
Γεγονός

Ημερομηνία

Έγκριση από το Χ.Α. της Εισαγωγής των 13.400.000 Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά
του Χ.Α. υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των
Νέων Μετοχών και της επίτευξης επαρκούς διασποράς των Μετοχών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.

Παρασκευή,
26.06.2020

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τετάρτη,
01.07.2020

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

Πέμπτη, 02.07.2020

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου

Πέμπτη, 02.07.2020

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

Δευτέρα 06.07.2020

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

Τρίτη 07.07.2020

Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς
Λήξη Δημόσιας Προσφοράς
Ανακοίνωσης της Τιμής Διάθεσης και κατανομή των Νέων Μετοχών
Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών
Μετοχών από τους Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές

Τετάρτη,
08.07.2020
Παρασκευή,
10.07.2020
Δευτέρα,13.07.2020
Τρίτη, 14.07.2020

Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Εκδότρια.
Παράδοση των Μετοχών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στις Μερίδες τους στο
Σύστημα Άυλων Τίτλων.

Τρίτη, 14.07.2020

Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
Διαγραφή των Μετοχών από την Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. *
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.

Τετάρτη,
15.07.2020
Τετάρτη,
15.07.2020

* Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της Εισαγωγής από το Χ.Α. σχετικά με την ικανοποίηση του
κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, οι Μετοχές της Εταιρείας θα παραμείνουν σε διαπραγμάτευση στην
Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και
ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.
Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος, βάσει του άρθρου 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 του Δ.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129, όπως ισχύουν,
το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, θα
γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιεύσει την Τιμή Διάθεσης, εντός του ήδη
ανακοινωθέντος εύρους τιμής.

140

Επίσης, βάσει του άρθρου 4 του Κανονισμού Αναδοχών, αμελλητί μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας
Προσφοράς, ο Σύμβουλος θα ανακοινώσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
▪ ακριβή και πλήρη στοιχεία ως προς την έκβαση της δημόσιας προσφοράς και ιδιαίτερα ως προς το
χρηματικό ποσό με το οποίο συμμετείχαν οι επενδυτές, τον αριθμό των επενδυτών που συμμετείχαν
σε αυτήν, προσδιορίζοντας τα στοιχεία ανά κατηγορία επενδυτών, καθώς και ως προς την τελική
κατανομή των Μετοχών,
▪ το ποσοστό συμμετοχής και κάλυψης της Δημόσιας Προσφοράς από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο
και Σύμβουλο, τους Αναδόχους και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 32
του Ν.4308/2014, με εκείνον και την Εταιρεία, και
▪ τους επενδυτές που έλαβαν μέρος στη Δημόσια Προσφορά, υποβάλλοντας αναλυτικό πίνακα.
Επίσης, σημειώνεται ότι, βάσει της εγκυκλίου 23/22.06.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εντός δύο (2)
εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο
ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, η οποία θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο
Τιμών του Χ.Α.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 4 του Νόμου 3556/2007
δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
A. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 της Εταιρείας σε ατομική και ενοποιημένη βάση,
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 στοιχεία της
κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και
B. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των Ενοποιημένων
και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019 απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την
εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΝ 002369 / 07.10.2016

Α.Δ.Τ.: ΑΖ 194497 / 14.12.2007

Α.Δ.Τ.: ΑΕ 368674 / 15.03.2007
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Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’
Επί των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019
(από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2019)
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 038383705000

Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ‘‘EPSILON NET
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ (εφεξής η Epsilon Net AΕ ή η Εταιρεία) αφορά στη χρονική
περίοδο της χρήσεως 2019. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν αντικατασταθεί, από 1-1-2019, από τα άρθρα 150-154 του Νόμου
4548/2018, του νόμου 3556/2007 (Φ.Ε.Κ. 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες
εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση με αριθμό
7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι Οικονομικές
Καταστάσεις του Ομίλου της EPSILON NET A.E. παρουσιάζονται με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες
του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α) και τους κανόνες ενοποίησης των οικονομικών στοιχείων της
μητρικής και των θυγατρικών της εταιρειών.
Στην παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες
του Ομίλου, της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών για τη χρήση 2019
και περιγράφονται σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο αυτή. Επίσης,
περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν η Εταιρεία
και ο Όμιλος στο επόμενο έτος και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της
Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων.
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1) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις Χρήσεως 2019
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εμφανίζουν υψηλές οικονομικές επιδόσεις στα βασικά τους οικονομικά
μεγέθη τα τελευταία έτη αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Ενοποιημένα Αποτελέσματα
Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα 17,98
εκ. € έναντι 16,23 εκ. € κατά την προηγούμενη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 10,79 %.
Κέρδη προ φόρων: Τα κέρδη προ φόρων της χρήσεως 2019 ανήλθαν σε 1,37 εκ. €, έναντι 1,05 εκ. €
το 2018, σημειώνοντας αύξηση 30,47 %, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της χρήσεως 2019
διαμορφώθηκαν στα 1,41 εκ. €, έναντι 1,04 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 35,55 %.
Λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων –
χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσεως 2019
διαμορφώθηκαν σε 3,26 εκ. €, έναντι 2,38 εκ. € το 2018, σημειώνοντας αύξηση 37,03 %.
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Η συνολική αξία των Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων το
2019 ανήλθε σε 4,84 εκ. € έναντι 5,54 εκ. € το 2018, ενώ η αντίστοιχη αξία των Ενσώματων Παγίων
Περιουσιακών Στοιχείων ανήλθε σε 2,88 εκ. € έναντι 1,09 εκ. € το 2018. Η μεγάλη διαφορά που
παρατηρείται στα Ενσώματα Πάγια περιουσιακά στοιχεία οφείλεται κυρίως στην αλλαγή απεικόνισης
που απαιτεί το ΔΠΧΑ 16 και εφάρμοσε ο Όμιλος. Το ποσό των χρηματοδοτικών μισθώσεων που
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 απεικονίζεται στα ενσώματα πάγια περιουσιακών στοιχεία του ομίλου
ανέρχεται στο ποσό των 1,75 εκ. €
Ίδια Κεφάλαια: Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν κατά το 2019 στο ποσό € 13,51 εκ. , από
το ποσό των € 12,07 κατά το έτος 2018 σημειώνοντας αύξηση κατά 11,86 %.
Εταιρικά Αποτελέσματα
Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα 13,65
εκ. € έναντι 12,41 εκ. € κατά την προηγούμενη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 10,01%.
Κέρδη προ φόρων: Τα κέρδη προ φόρων της χρήσεως 2019 ανήλθαν σε 1,02 εκ. €, έναντι 709,3
χιλ. € το 2018, σημειώνοντας αύξηση 43,72 %, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της χρήσεως 2019
διαμορφώθηκαν στα 1,05 εκ. €, έναντι 705,2 χιλ. € το 2018, σημειώνοντας αύξηση 48,71 %.
Λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων –
χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσεως 2019
διαμορφώθηκαν σε 2,63 εκ. €, έναντι 1,96 εκ. € το 2018, σημειώνοντας αύξηση 33,95 %.

4

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Η συνολική αξία των Ενσώματων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων
το 2019 ανήλθε σε 1,82 εκ. € έναντι 967χιλ. € το 2018, ενώ η αντίστοιχη αξία των Άυλων Παγίων
Περιουσιακών Στοιχείων ανήλθε σε 4,73 εκ. € έναντι 5,37 εκ. € το 2018. Η μεγάλη διαφορά που
παρατηρείται στα Ενσώματα Πάγια περιουσιακά στοιχεία οφείλεται κυρίως στην αλλαγή απεικόνισης
που απαιτεί το ΔΠΧΑ 16 και εφάρμοσε η Εταιρεία. Το ποσό των χρηματοδοτικών μισθώσεων που
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 απεικονίζεται στα ενσώματα πάγια περιουσιακών στοιχεία της Εταιρείας
ανέρχεται στο ποσό των 0,82 εκ. €.
Ίδια Κεφάλαια: Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά το 2019 στο ποσό € 12,6 εκ. , από
το ποσό των € 11,6 κατά το έτος 2018 σημειώνοντας αύξηση κατά 8,29 %.
Οι επενδύσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση 2019 σε Πάγια ανά κατηγορία
αφορούν Εργασίες Βελτίωσης Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Έπιπλα, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές &
Servers, αγορά Λογισμικού από Τρίτους, καθώς επίσης & Επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη νέων
καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας.
Σχετικά με τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων και των
αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2019 όπως και των λογιστικών αρχών που εφαρμόζει η Εταιρεία και
ο Όμιλος, γίνεται εκτενής ανάλυση στις οικονομικές της καταστάσεις.
Ακίνητα
Η Εταιρεία και οι Θυγατρικές του Ομίλου δεν είχαν υπό την κατοχή τους ιδιόκτητα ακίνητα κατά
τη χρήση 2019.
2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ – ΜΕΡΙΣΜΑ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’ στις 31.12.2019 ήταν Ευρώ 2,60
ήτοι 133,4% υψηλότερη έναντι της τιμής κλεισίματος στις 31.12.2018 που ήταν στο ποσό Ευρώ 1,11.
Στο υψηλό έτους η τιμή της μετοχής έφτασε τα Ευρώ 2,64 (27.11.2019) και στο χαμηλό έτους τα
Ευρώ 1,11 (02.01.2019). Η κεφαλαιοποίηση της Εταιρείας στις 31.12.2019 ανήλθε σε Ευρώ 29,056
εκατ.
Κατά μέσο όρο διακινήθηκαν περίπου 2.081 μετοχές ημερησίως που αντιστοιχεί σε 0,02% επί του
συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και σε 0,12% επί του αριθμού των μετοχών που
θεωρούνται ευρύτερη διασπορά (free float).
Συνολικά το 2019 διακινήθηκαν 511.892 μετοχές που αντιστοιχεί σε 4,58% επί του συνολικού
αριθμού των μετοχών της Εταιρείας και σε 30,02% επί του αριθμού των μετοχών που θεωρούνται
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ευρύτερη διασπορά (free float).
Η Εταιρεία είναι από το 2008 εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής από τα κέρδη της χρήσης, αναγνωρίζονται ως
υποχρέωση στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά
την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πληροφορίες Για Τις Προοπτικές Και Την Εξέλιξη Του Ομίλου & Της Εταιρείας
Το 2020 αποτελεί κομβικό έτος για τη διάχυση της ανάπτυξης στην οικονομία, μετά τη
μακροοικονομική βελτίωση που σημειώθηκε το 2019, αλλά για την επίδραση που θα έχουν οι
επιπτώσεις του κορωνοϊού στην διεθνή και εγχώρια οικονομία. Εντούτοις, η αύξηση της
μεταβλητότητας διεθνώς, σε συνδυασμό με ιδιοσυγκρασίες του ελληνικού επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, δεν έχουν οδηγήσει ακόμα στην επίτευξη της επιθυμητής στροφής του παραγωγικού
προτύπου και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.
Ο κλάδος της Πληροφορικής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής
οικονομίας, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση που παρατηρείται
τα τελευταία έτη τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, δεδομένου ότι η
διεθνής ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης περιορίζεται λόγω του χαμηλού βαθμού ψηφιοποίησης των
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεών της, δίνεται έμφαση στις ψηφιακές ικανότητες και τις προηγμένες
δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των
κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και για την απόδοση των οφελών του ψηφιακού μετασχηματισμού σε
κάθε πολίτη και επιχείρηση.
Η Διοίκηση του Ομίλου Epsilon Net παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και δη
στην επιχειρηματική πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και χρησιμοποιώντας την
εμπειρία της επιτυχούς διαχείρισης των προηγουμένων ετών, αξιολογεί τις υφιστάμενες συνθήκες με
πρόβλεψη και συνεχή αξιολόγηση των μελλοντικών επενδυτικών και λειτουργικών αναγκών και άμεση
προσαρμογή όπου απαιτείται του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (business plan), με στόχο τη
διατήρηση και αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των εταιρειών του Ομίλου, την επέκταση του
πελατολογίου και τυχόν επενδύσεις.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο, διενεργείται αξιολόγηση των
κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου, καθώς και σχεδιασμός
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της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων ενεργειών για τη μείωση των κινδύνων.
Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να κινείται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των
συμμετεχόντων (stakeholders) της επιχείρησης, επικεντρώνοντας στην διείσδυση στην αγορά των
μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όσον αφορά την απόκτηση επιχειρηματικού
λογισμικού, τη περαιτέρω διείσδυση των εφαρμογών λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού (Payroll & HRM Systems) στις επιχειρήσεις και την περαιτέρω διείσδυση
στην αγορά των λογιστικών γραφείων και των ελευθέρων επαγγελματιών λογιστών – φοροτεχνικών με
νέα προγράμματα και εξειδικευμένες υπηρεσίες καθώς και νέες τεχνολογικά αναπτυγμένες λύσεις που
πρωτοπορούν στην Ελληνική αγορά όπως η λύση Digital Accounting, ενώ παράλληλα αναπτύσσει
στρατηγικές για την ανάπτυξή της και την επένδυσή της στον τομέα της Χρηματοοικονομικής
Τεχνολογίας (FinTech). Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε, η πρόθεση της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων να εφαρμόσει υποχρεωτικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση και διαβίβαση αλλά και
την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων (My Data) για όλες τις επιχειρήσεις, οδηγεί τις εξελίξεις του
ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με ταχύτερο ρυθμό, γεγονός που η Εταιρεία
παρακολουθεί και είναι έτοιμη να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες απόλυτα προσαρμοσμένες στις
νέες συνθήκες.
4) ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ - ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Α. Θυγατρικές Εταιρίες (άμεση ή/και έμμεση συμμετοχή)
Οργανόγραμμα του Ομίλου Epsilon Net
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Οι θυγατρικές εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο παρουσιάζονται παρακάτω :
Η θυγατρική εταιρεία με έδρα την Κύπρο “EPSILON EUROPE PLC” συμμετέχει αφενός στην
εταιρεία “EVOLUTIONSNT PLC” με ποσοστό 99,99% και αφετέρου στην εταιρεία
“EVOLUTIONSNT (UK) LTD” με ποσοστό 100,00% αμφότερες με έδρα την Αγγλία. Ως εκ
τούτου, οι εν λόγω εταιρείες με έδρα την Αγγλία ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης,
λόγω έμμεσης συμμετοχής της μητρικής EPSILON NET Α.Ε. Σημειώνεται ότι η
EVOLUTIONSNT (UK) LTD ιδρύθηκε εντός του Β’ 6μήνου 2014 και ενοποιήθηκε για πρώτη φορά
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014.
Κατά τις χρήσεις 2016-2019, η μητρική εταιρεία -η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και
εμπορία λογισμικού- συμμετέχει αρχικά βάσει της από 21/01/2016 απόφασης Δ.Σ. της για
συμμετοχή στην κάλυψη του αρχικού Μετοχικού της Κεφαλαίου με ποσοστό 35% στην εταιρεία
EPSILON HR Α.Ε. ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι κ. Μιχαήλ Πρωτόπαπας με 35% και η εταιρεία
VARIAN INVESTMENTS SA SPF

με 30%. Εν συνεχεία η Εpsilon Net με το από

18/06/2020 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών, απέκτησε έναντι ποσού € 9.432,00 από την
εταιρεία Varian Investments, μετοχές που αντιστοιχούν σε επιπλέον ποσοστό 30%. Ως εκ τούτου η
μετοχική σύνθεση της EPSILON HR Α.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:
Επωνυμία

% στο Μ.Κ

EPSILON NET Α.Ε.

65%

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

35%

Η ενοποίηση έγινε για πρώτη φορά στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2016 με τη
μέθοδο της ολικής ενοποίησης, δεδομένου ότι η EPSILON NET Α.Ε. ελέγχοντας την πλειοψηφία
των μελών του Δ.Σ. καθορίζει τη χρηματοοικονομική και επιχειρηματική πολιτική της EPSILON
HR Α.Ε., η οποία κατατάσσεται στις θυγατρικές επιχειρήσεις.
Επιπλέον, η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 99,983% στην εταιρεία EPSILON PYLON
Α.Ε.

(πρώην

EPSILON

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ),

η

οποία

δραστηριοποιείται αφενός στον τομέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και αφετέρου στον κλάδο
πληροφορικής.
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Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως τον Αύγουστο 2019 ιδρύθηκε ανώνυμη εταιρεία στην οποία συμμετέχει
η EPSILON NET με ποσοστό 51%, με την επωνυμία “EPSILON SUPPORT CENTER
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ” και
διακριτικό τίτλο "EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.". Σκοπός της νέας θυγατρικής εταιρείας
είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη έργων λογισμικού που παράγει η EPSILON NET. Η EPSILON
NET Α.Ε. εκτιμά ότι με την ίδρυση της νέας εταιρείας τίθενται οι βάσεις για την επίτευξη των
στρατηγικών στόχων της για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής. Η ενοποίηση για
πρώτη φορά γίνεται με ημερομηνία 31/12/2019 με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

B. Λοιπές Ενοποιούμενες Με Τη Μέθοδο Της Καθαρής Θέσης Εταιρείες
Η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 35,156% στην εταιρεία SUPERVISOR Α.Ε., η οποία
δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, βάσει της από
27/08/2014 απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της τελευταίας για αύξηση του Μετοχικού
της Κεφαλαίου, την οποία κάλυψε ολοσχερώς η EPSILON NET Α.Ε.
Η ενοποίηση έγινε για πρώτη φορά στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης, και ακολουθήθηκε έως και την χρήση 2016, κατατάσσοντάς τη στις συγγενείς
επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2017 η χρηματοοικονομική και επιχειρηματική πολιτική της
SUPERVISOR Α.Ε. εκτιμήθηκε ότι ελέγχεται από την EPSILON NET Α.Ε. και για αυτό το λόγο
κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 η ενοποίηση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Η Διοίκηση της Εταιρείας στη χρήση 2019, αναθεωρώντας τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου,
μετέβαλλε την ανωτέρω εκτίμηση θεωρώντας ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια του ελέγχου και
περιέλαβε την εταιρεία SUPERVISOR Α.Ε με την μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις 2019. Συνεπώς και για λόγους ορθότερης και συγκριτικής απεικόνισης, στις
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 έγιναν όλες οι απαραίτητες προσαρμογές για την διόρθωση
του ανωτέρω λάθους και την απεικόνιση των μεγεθών του Ομίλου ενσωματώνοντας την
SUPERVISOR Α.Ε. με την μέθοδο της καθαρής θέσης ενώ στην σημείωση 42 των οικονομικών
καταστάσεων παρατίθενται όλες οι πληροφορίες, σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 για την επαναδιατύπωση της
συγκριτικής πληροφόρησης χρήσεως 2018 καθώς και οι αντίστοιχες πληροφορίες για την 1.1.2018.
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Σύμφωνα με το από 20.12.2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών ανάμεσα στον βασικό
μέτοχο της «HIT HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES AE», «ΗΙΤ ΕΞΕΛΙΞΙΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «EPSILON NET
– Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας», πωλήθηκαν,
παραχωρήθηκαν, μεταβιβάσθηκαν και παραδόθηκαν στην Εταιρεία ογδόντα έξι χιλιάδες είκοσι
(86.020) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η
καθεμία, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και μαζί με όλα τα επ’ αυτών και εξ αυτών
δικαιώματα και υποχρεώσεις που αντιπροσωπεύουν το τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του
μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της «HIT HOSPITALITY INTEGRATED
TECHNOLOGIES AE», τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 41 του Ν. 4548/2018, έναντι
τιμήματος € 11,6252034 για κάθε μία πωλούμενη μετοχή ονομαστικής αξίας € 2,93 και συνολικά
έναντι ποσού ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€ 1.000.000,00).

Γ. Εταιρίες Λοιπού Συμμετοχικού Ενδιαφέροντος
Η EPSILON NET συμμετείχε στην ίδρυση της Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε., η οποία είναι
δημιουργός του πρώτου Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Εκτιμάται ότι
μέσω της συμμετοχής αυτής, στο μέλλον, να επιτευχθούν σημαντικές συνέργειες και επενδυτικές
ευκαιρίες, λόγω της συγκέντρωσης αξιόλογων εταιρειών του κλάδου Πληροφορικής.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι για το έτος 2019 δεν υπάρχουν συναλλαγές με την εταιρεία
ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η εταιρεία
ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει τεθεί σε εκκαθάριση με το από 11/10/2019
ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης και εκκαθάρισης, το οποίο καταχωρήθηκε την 1/11/2019 με ΚΑΚ
1957414 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.).
5) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δραστηριότητες της επιχείρησης στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης
Η Εταιρεία και ο Όμιλος δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης. Μάλιστα
διαθέτουν οργανωμένο τμήμα που στελεχώνεται από επιστήμονες του κλάδου Πληροφορικής &
απασχολείται στις διαφορετικές φάσεις Έρευνας & Ανάπτυξης προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφαρμόζουν επί σειρά πολλών ετών το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
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(Σ.Δ.Π.) ISO 9001, βασικός στόχος του οποίου είναι η βελτίωση της συνολικής απόδοσης των
Εταιρειών του Ομίλου και η δημιουργία δυνατής βάσης για πρωτοβουλίες αειφόρου ανάπτυξης. Με
την εφαρμογή του ISO 9001 αξιολογείται το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών του Ομίλου
με τελικό στόχο την εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών. Επίσης, αυξάνεται η παραγωγικότητα
και αποδοτικότητα εντός των αντίστοιχων νομοθετικών και κανονιστικών πλαισίων και αναγνωρίζονται
κίνδυνοι και ευκαιρίες βελτίωσης. Το ISO 9001 αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις προϋπόθεση για τη
συμμετοχή των Εταιρειών του Ομίλου σε δημόσιους διαγωνισμούς, τη συνεργασία με ιδιωτικές
επιχειρήσεις και την εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.
Το εύρος εφαρμογής που καλύπτει το ανωτέρω Σ.Δ.Π. στις Εταιρείες του Ομίλου είναι:
Εμπορία, Σχεδιασμός και Παραγωγή Προϊόντων Λογισμικού και Υποστήριξης Πελατών, καθώς
επίσης και ο Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
Επίσης η Εταιρεία το 2020 εφαρμόζει στην λειτουργική της δραστηριότητα το πρότυπο ISO/IEC
27001 προσδιορίζοντας τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, υλοποίηση, συντήρηση, παρακολούθηση
και συνεχή βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Στο εν λόγω πλαίσιο η
Εταιρεία υπεύθυνα μπορεί να διαχειριστεί και να προστατεύσει τα πολύτιμα περιουσιακά του στοιχεία
που περιέχουν πληροφορίες.

6) ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Τα ποσά των κινήσεων της μητρικής εταιρείας που προέκυπταν από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα με
αυτή μέρη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, κατά την περίοδο από 01.01 έως 31.12.2019 έχουν ως εξής:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΟΛΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

HIT HOSPITALITY

EPSILON PYLON
EPSILON NET Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ

EPSILON HR Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

EPSILON NET Α.Ε.

898.403,65

EPSILON SUPPORT
CENTER Α.Ε.

SUPERVISOR Α.Ε.

INTEGRATES

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

INTEGRATED

ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.

TECHNOLOGIES AE
61.439,66

272,80

EPSILON PYLON Α.Ε.
EPSILON HR Α.Ε.

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

9.936,27

298,38

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

SCAN A.B.E.E.

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

81.135,88

758,63

55.231,13

-

291,50

426,25

1.043.026,75
55.231,13

77.146,75

-

87.083,02

EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.
SUPERVISOR Α.Ε.
HIT HOSPITALITY INTEGRATES INTEGRATED

9.920,00

9.920,00

TECHNOLOGIES AE

-

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

37.964,64

37.964,64

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.
SCAN A.B.E.E.
ΣΥΝΟΛΟ

311,94

750,82

2.541,63

48.196,58

909.090,74

63.981,29

272,80

213.513,76

758,63

298,38

291,50

-

426,25

-

3.604,39

-

1.236.829,93
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Οι εταιρείες “ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.”, “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.”, “SCAN
Α.Β.Ε.Ε.” και “TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.” δεν ενοποιούνται με τον Όμιλο της EPSILON NET.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΟΛΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

EPSILON PYLON
EPSILON NET Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ

EPSILON HR Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EPSILON NET Α.Ε.

-

EPSILON PYLON Α.Ε.

-

Π
Ω EPSILON HR Α.Ε.
Λ EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.
Η
Τ SUPERVISOR Α.Ε.

2.368.966,42

10.760,00

212.061,51

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

HIT HOSPITALITY

EPSILON SUPPORT

SUPERVISOR Α.Ε.

CENTER Α.Ε.

INTEGRATED
TECHNOLOGIES AE

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕ

Ε.Ε.

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

SCAN A.B.E.E.

ΣΥΝΟΛΟ

Σ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

1.275.662,51

220,00

106.534,78

-

288,00

-

-

375,21

-

-

-

44.541,24

-

-

-

-

-

-

44.541,24

-

37.880,54

-

-

-

-

-

16.410,90

277.112,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.984,62

-

-

-

-

-

-

-

-

109.933,74

-

-

70.000,00

-

56.113,56

3.752.046,92

-

-

-

9.075,49

-

909,13

-

-

-

-

-

-

-

109.933,74

-

-

-

-

-

-

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

70.000,00

-

-

-

-

-

-

-

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

56.113,56

-

-

-

-

-

-

-

864,40

6.030,90

41.523,74

-

-

-

-

-

-

-

-

48.419,04

256.747,19

2.587.058,83

1.318.095,38

220,00

188.956,56

-

288,00

-

-

375,21

16.410,90

4.368.152,07

Η
Σ

HIT HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES AE

-

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.

SCAN A.B.E.E.
ΣΥΝΟΛΟ

Τα ποσά των κινήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, που προέκυπταν από συναλλαγές με διευθυντικά
στελέχη & μέλη διοίκησης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου έχουν ως
εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

2019

Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοίκησης
Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης

7) ΜΕΤΟΧΟΙ

-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ

2018

765.713,11
4.216,02
8.514,11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ε Τ ΑΙΡΕ ΙΑ

–

724.269,49
23.693,93
12.194,83

2019

2018

471.520,32
1.519,64
7.612,74

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δ.Σ.

479.489,08
4.284,93
4.717,88

–

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά τον Ν.3556/2007
Οι μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό του μετοχικού
κεφαλαίου μεγαλύτερο από το 5% είναι οι εξής:
Μέτοχος
Ιωάννης Μίχος
Μέτοχοι με % < από 5%
Σύνολο

Αρ. Μετοχών
9.475.366
1.700.074
11.175.440

% στο ΜΚ
84,79%
15,21%
100,00%
12

Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας πραγματοποιείται όπως ορίζεται από τον Νόμο και δεν
υφίστανται εκ του Καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, καθώς πρόκειται για άυλες
ονομαστικές μετοχές εισηγμένες σε Χρηματιστηριακή αγορά.
Διάρθρωση Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Το καταβεβλημένο μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας Μετά τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης της 19.12.2018, την 31η Δεκεμβρίου 2019, ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων
τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ (3.352.632,00 €), διαιρούμενο σε
έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (11.175.440) κοινές
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα λεπτών (€0,30)
Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται.
Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν υφίστανται.
Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται
περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που
απορρέουν από τις μετοχές της.
Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διαφοροποιούνται από τα όσα προβλέπει ο Ν. 4548/2018.
Αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου ή ορισμένων Μελών του διοικητικού συμβουλίου, για
την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ίδιων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν.
2190/1920 και ήδη άρθρο 49 του Ν. 4548/2018
Η Εταιρεία στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 αποφάσισε την αγορά
ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920 και ήδη άρθρο 49 του Ν. 4548/2018
σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας, με ανώτατη τιμή αγοράς
5,00 € και κατώτατη 0,50 € ανά μετοχή.
Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνει η ως άνω αγορά δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από
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την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση. Εξουσιοδότησε
δε, το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της απόφασης αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως
προς τις συνθήκες της αγοράς.
Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης.
∆εν υφίστανται συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
του ελέγχου της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης
Συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του διοικητικού της συµβουλίου ή µε το
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς
βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης.
∆εν υφίστανται
8) ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Σημαντικά γεγονότα που αφορούν τη χρήση 2019
- Στις 10/01/2019 ολοκληρώθηκε, η με την από 19/12/2018Γενική Συνέλευση η Εταιρεία αύξησε
το μετοχικό της κεφάλαιο κατά € 1.676.316,00, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών,
με έκδοση 5.587.720 νεών μετοχών, με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή, που διανεμήθηκαν
δωρεάν στους μετόχους δίνοντάς τους 1 νέα μετοχή για κάθε μια παλιά που κατείχαν.
- Tο Φεβρουάριο του 2019 η Εταιρεία ανακοίνωσε τη δυναμική της πορεία καθώς μερικές από τις
πιο μεγάλες επιχειρήσεις της Ελλάδας εμπιστεύτηκαν την Epsilon HR, μέλος του ομίλου εταιρειών
Epsilon Net για την αναβάθμιση της μηχανογράφησής τους σε συστήματα Μισθοδοσίας & HRM.
Τα έργα περιελάμβαναν την προμήθεια των εφαρμογών λογισμικού PYLON HRM, Scan HRMS
και Business Μισθοδοσία, καθώς και την πλήρη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων απαιτήσεων των
επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
- Τον Μάρτιο του 2019 η εταιρεία ανακοίνωσε την νέα καινοτόμα υπηρεσία ονομάζεται TAX
EasyShare, η οποία αποτελεί μια νέα λειτουργικότητα του Tax System 5.
- Τον ίδιο μήνα η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το TOTAL ACCOUNTING, ένα προϊόν
για όλους τους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, για όλα τα λογιστικά γραφεία στη χώρα
που γυρίζουν σελίδα και μπαίνουν σε μια νέα εποχή με λιγότερη γραφειοκρατία και μεγαλύτερη
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.
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Οι τεχνολογίες CLOUD και MOBILE δίνουν μια νέα εμπειρία αποτελεσματικότητας και ευκολίας
στο χρήστη που ήδη επωφελείται στο μέγιστο από την αλληλεπίδραση των προϊόντων της σουίτας
TOTAL ACCOUNTING.
- Τον Απρίλιο του 2019 η Epsilon Net ανακοίνωσε ότι βραβεύτηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά
από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Great Place to Work, ως Best Workplace Hellas,
διατηρώντας τη 2η θέση της λίστας με τις κορυφαίες εταιρείες στην κατηγορία άνω των 251
εργαζομένων και αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της.
- Την 8η Μαΐου πραγματοποιήθηκε η 17η απονομή των Βραβείων Best Workplaces στην Ελλάδα.
Η Epsilon Net βραβεύτηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από τον διεθνώς αναγνωρισμένο
οργανισμό Great Place to Work, ως Best Workplace Hellas, διατηρώντας τη 2η θέση της λίστας
στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων
- Την 28η Μαΐου 2019, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Navy & Green επέλεξε την ολοκληρωμένη
πλατφόρμα εφαρμογών PYLON ERP της Epsilon Net στοχεύοντας στην ενίσχυση της
πελατοκεντρικής της φιλοσοφίας, στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της και στην επιχειρηματική
της εξέλιξη. Το PYLON ERP χάρη στην υβριδική και Cloud (Microsoft Azure) λειτουργία του
κατάφερε να μειώσει το κόστος συντήρησης του μηχανογραφικού της εξοπλισμού, ενώ διασφάλισε
την αδιάλειπτη πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο. Παράλληλα με την τεχνολογία rest API το
PYLON ERP επικοινωνεί με εφαρμογές τρίτων όπως e-Shop, παροχής υπηρεσιών logistics και
πλατφόρμα B2B για επικοινωνία με σημεία πώλησης Shop in Shop.
- Τον ίδιο μήνα ο Όμιλος εταιρειών Epsilon Net, για 8η συνεχή χρονιά, ενέτεινε την επιτυχημένη
του παρουσία στον πιο σημαντικό θεσμό βράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στη χώρα μας,
αυτόν των Business IT Excellence Awards, αποσπώντας συνολικά 4 βραβεία. Το PYLON ERP,
αναδείχτηκε ως η κορυφαία λύση ERP της ελληνικής αγοράς και απέσπασε το GOLD βραβείο
στην κατηγορία «Πακέτα Λογισμικού ERP», η Epsilon HR στην κατηγορία «Εξειδικευμένες
Κλαδικές Εφαρμογές-Τουρισμός», το PYLON HRM Hotel Edition στην εξειδίκευση του HRM
στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις., και τέλος, η Epsilon Net παρέλαβε βραβείο στην κατηγορία
«ICT λύσεις σε Επαγγελματίες / Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» για την Προσέγγιση 360ο λύσεων
Λογιστικού Γραφείου.
- Τον Ιούλιο του 2019, η Εταιρεία ανακοίνωσε την στρατηγική συνεργασία της EPSILON NET
A.E. και της HIT A.E. στον χώρο του τουρισμού και της εστίασης.
- Τον Σεπτέμβριο του 2019 Η Epsilon Net ανακηρύχθηκε για 4η χρονιά ως «National Winner» στα
European Business Awards 2019, ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς διαγωνισμούς
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στον κόσμο. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε 2.753 επιχειρήσεις που είχαν πρόσφατα κατακτήσει μια θέση
στη λίστα επιχειρηματικής αριστείας 'Ones to Watch' και ανακηρύχθηκε 'National Winner' από
μια ομάδα ανεξάρτητων κριτών, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων επιχειρηματικών ηγετών,
πολιτικών και ακαδημαϊκών
- Τον Σεπτέμβριο του 2019 η Epsilon Net ανακοίνωσε την δημιουργία των «Κέντρων Υποστήριξης
Λογισμικού και Δικτύου» (Support Centers). Τα Epsilon Support Centers θα ενώσουν τις δυνάμεις
τους με το τμήμα υποστήριξης της Epsilon Net, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε
συνεργάτες μέλη του δικτύου συνεργατών της Epsilon Net, ενισχύοντας την στήριξη τους σε όλα
τα επίπεδα. Το νέο εγχείρημα υποστήριξης θα έχει πολυσύνθετο ρόλο, προσφέροντας λύσεις
σχετικά με την ανάλυση και την υλοποίηση έργων, το after sales support, τις λύσεις
προγραμματισμού και custom PYLON διαδικασίες. Τέλος, θα καταλήγει στην απόλυτη
εξειδίκευση όσον αφορά την υλοποίηση κάθετων λύσεων και αγορών.
- Τον Οκτώβριο του 2019 ο Όμιλος της Epsilon γιόρτασε τα 20 χρόνια λειτουργίας του με μια
σειρά δράσεων με σκοπό να ευχαριστήσει από καρδιάς όλους τους συνεργάτες, τους πελάτες, τους
φίλους, αλλά και δράσεις που αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, ενδυναμώνοντας έτσι το
προφίλ εξωστρέφειας και το αίσθημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
- Την 30η Οκτωβρίου 2019 η Εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό και τις εποπτικές αρχές ότι
σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3016/2002 και σύμφωνα με την από 30/10/2019
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας αναλαμβάνει
με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, η Διαλεκτή - Κωνσταντίνα Πέτρου του Γεωργίου, η οποία
θα τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4499/2017 που θα συσταθεί
από την επόμενη Γ.Σ., σύμφωνα και με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας.
- Τον Νοέμβριο του 2019, η Εταιρεία ανακοίνωσε την συνεργασία του Epsilon Net College, με το
παγκοσμίου φήμης University of London.
- Η από 15.11.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση
του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των € 667.368 με την καταβολή
μετρητών και την έκδοση και διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς έως 2.224.560 νέων κοινών
ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.
- Τον Δεκέμβριο του 2019 η Epsilon Net ανακηρύχθηκε για 4η χρονιά ως 'National Winner' στα
European Business Awards, έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς διαγωνισμούς στον
κόσμο για την πελατοκεντρική προσέγγιση, τις υπηρεσίες υποστήριξης και την μακροχρόνια σχέση
εμπιστοσύνης με τους πελάτες των επιχειρήσεων. Η Epsilon Net επιλέχθηκε ανάμεσα σε περίπου
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3.000 επιχειρήσεις που είχαν πρόσφατα κατακτήσει μια θέση στη λίστα επιχειρηματικής αριστείας
'Ones to Watch' και ανακηρύχθηκε 'National Winner' από μια ομάδα ανεξάρτητων κριτών,
συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων επιχειρηματικών στελεχών, business leaders, πολιτικών καθώς
και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
- Τον Δεκέμβριο του 2019 η Εταιρεία υποστήριξε την διοργάνωση της ημερίδας για τα Ηλεκτρονικά
Βιβλία της Α.Α.Δ.Ε. Το συνέδριο διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών
Ελευθέρων Επαγγελματιών και η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής με
την υποστήριξη της Epsilon Net. Πάνω από 2000 επαγγελματίες του ευρύτερου οικονομικού
χώρου, φοροτεχνικοί, λογιστές, οικονομολόγοι, στελέχη εταιρειών, έλαβαν έγκυρη ενημέρωση
σχετικά με τη μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών
- Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου του 2019 διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
αντίστοιχα, η πολυθεματική ημερίδα του Epsilon Net College, μέλος του ομίλου εταιρειών
Epsilon Net. Η ημερίδα, συγκέντρωσε επαγγελματίες, στελέχη και εργαζόμενους από όλους τους
χώρους και κλάδους όπως διευθυντές HR, εργασιακούς συμβούλους, ακαδημαϊκούς, φοιτητές και
απόφοιτους οικονομικών σχολών, φοροτεχνικούς και στελέχη λογιστηρίων. Το Epsilon Net
College προωθεί την εξέλιξη, τη δια βίου μάθηση και ταυτόχρονα οδηγεί την εκπαίδευση σε νέους
δρόμους με διττά οφέλη τόσο σε εργαζομένους όσο και σε επιχειρήσεις.
- Στις 23 Δεκεμβρίου του 2019, η Epsilon Net ανακοίνωσε την απόκτηση του 34% του μετοχικού
κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας HiT Hospitality Integrated Technologies AE έναντι
τιμήματος € 1 εκ., βάσει του από 20.12.2019 συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών. Η HiT
Hospitality Integrated Technologies AE εδώ και 25 χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο των
πληροφοριακών συστημάτων και αυτοματισμού στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, συμβάλλοντας στην οργάνωση των μεγαλύτερων ξενοδοχειακών αλυσίδων και πολλών
μεγάλων και μεσαίων ξενοδοχειακών μονάδων, πολλών αλυσίδων μαζικής εστίασης καθώς και σε
εξειδικευμένα έργα κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.
Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης του 2019 και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης
της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
- Τον Ιανουάριο του 2020 η Epsilon Net ΗR μέλος του Ομίλου Epsilon Net, διοργάνωσε σε
Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα το 4ο Εργατικό Forum της Epsilon HR, με εισηγητές τον κο
Βασίλη Πρασσά, Εμπορικό Διευθυντή της Epsilon Net και Σύμβουλο Εργασιακών Θεμάτων, τον
κο Πέτρο Ραπανάκη, Οικονομολόγο και Σύμβουλο Εργασιακών Θεμάτων και τον κο
Κωνσταντίνο Αγραπιδά, Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση του
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κοινού με πάνω από 900 συμμετοχές στη Θεσσαλονίκη και πάνω από 1.200 συμμετοχές στην
Αθήνα! Οι συμμετέχοντες ήταν επαγγελματίες του ευρύτερου οικονομικού χώρου, μεταξύ των
οποίων διακεκριμένα στελέχη μεγάλων εταιρειών, οικονομικοί διευθυντές, διευθυντές HR,
προϊστάμενοι μισθοδοσίας, εργασιακοί σύμβουλοι, καθώς και φοροτεχνικοί και οικονομολόγοι.
- Τον Φεβρουάριο του 2020, η Εταιρεία ανακοίνωσε την τεχνολογική συνεργασία σε στρατηγικό
επίπεδο της EPSILON NET A.E. και της SYSCO Α.Ε. για την ανάπτυξη και παροχή
ολοκληρωμένων λύσεων για τις ξενοδοχειακές μονάδες και την εστίαση τόσο στην Ελληνική Αγορά
όσο και στις αγορές του εξωτερικού.
- Τον ίδιο μήνα η Eταιρεία ανακοίνωσε ότι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η κα.
Μαρίνα Μαντζουράνη ορίστηκε Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων - Εξυπηρέτησης Μετόχων &
Εταιρικής Υπευθυνότητας.
- Την 25η Φεβρουαρίου 2020, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Epsilon HR, μέλος του Ομίλου της
Epsilon Net, συνέχισε για το 2019 τη δυναμική της πορεία και διεύρυνε σημαντικά την παρουσία
της με νέα και σημαντικά έργα. Συγκεκριμένα, τo 2019, η Epsilon HR ολοκλήρωσε την
μηχανογράφηση σε συστήματα Μισθοδοσίας, HRM & Time Atttendance σε πάνω από 20 μεγάλες
εταιρείες και ομίλους, καθώς και σε 300 επιπλέον επιχειρήσεις. Τα έργα περιλάμβαναν την
προμήθεια των εφαρμογών λογισμικού PYLON HRM, Scan HRMS και Business Μισθοδοσία,
καθώς και την πλήρη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων σε θέματα
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
- Τον Μάρτιο του 2020 ο Όμιλος της Epsilon Net εξετάζοντας συνεχώς και αδιαλείπτως τις
συνθήκες που δημιουργούνται στην Ελληνική επιχειρηματικότητα λόγω της πανδημίας COVID19, ανταποκρίθηκε άμεσα και ανακοίνωσε ότι στηρίζει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις
μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας δωρεάν για 5 μήνες (μέχρι 31.08.2020), τη
νέα web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών “Epsilon Smart”. Το “Epsilon Smart” είναι η πιο
ολοκληρωμένη Web εφαρμογή της αγοράς με δυνατότητα χρήσης από υπολογιστή, tablet και
smartphone.
- -Τον Απρίλιο του 2020 η Εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανακοίνωσε ότι στη
συνεδρίαση του στις 16 Απριλίου 2020, αποφάσισε την εκλογή της κας Αικατερίνης
Δασκαλοπούλου του Γεωργίου ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Σπυρίδωνα
Παμπουκίδη, και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή
μέχρι την 15/11/2024. Η εκλογή αυτή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με
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το άρθρο 82 παρ.1 του Ν. 4548/2018, θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας.
- Τον ίδιο μήνα η Epsilon Net ανακοίνωσε την 6η συνεχόμενη βράβευσή της από τον διεθνώς
αναγνωρισμένο οργανισμό GreatPlace to Work, ως Best Workplace Hellas 2020, διατηρώντας
μία από τις κορυφαίες θέσεις στην κατηγορία άνω των 250 εργαζομένων και αποδεικνύοντας για
άλλη μια φορά τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της. Μάλιστα, την 28η Μαΐου 2020
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η απονομή των βραβείων Best Workplaces 2020! Οι ιδιαίτερες
συνθήκες που επικρατούν μπορεί να μην επέτρεψαν φέτος την παραδοσιακή διοργάνωση, ωστόσο
η Διοίκηση και το προσωπικό της Epsilon Net συντονίστηκαν online για να πανηγυρίσουν την
σημαντική αυτή διάκριση.
- Τον Απρίλιο του 2020 ο Όμιλος της Epsilon Net, ανακοίνωσε την καμπάνια της σε τηλεόραση
και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για το “Epsilon Smart”. Την νέα Web εφαρμογή εμπορικής
διαχείρισης και έκδοσης παραστατικών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελματίες με χρήση υπολογιστή – tablet – κινητού.
- Τον Μάιο του 2020 ο Όμιλος Epsilon Net ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική
επιχειρηματικότητα ανακοινώνοντας στο δίκτυο συνεργατών του την καμπάνια “Ξεκινάμε Μαζί
Σήμερα, είμαστε Έτοιμοι Αύριο” η οποία αφορά τις μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις. Η
συγκεκριμένη ενέργεια προσφέρει μια σειρά παροχών και κινήτρων, ώστε οι επιχειρήσεις να
προχωρήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή
χρηματοοικονομική κατάσταση αλλά και του οικονομικού τοπίου που θα διαμορφωθεί στο άμεσο
μέλλον, κατανοώντας ότι θα απαιτηθεί σημαντικός χρόνος προσαρμογής των επιχειρήσεων, όσον
αφορά τα μηχανογραφικά τους συστήματα, που θα χρειαστούν για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις
απαιτήσεις.
- Τον ίδιο μήνα η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Epsilon Net College, μέλος του Ομίλου Epsilon Net,
στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και της απρόσκοπτης εξέλιξης των εκπαιδευτικών του
προγραμμάτων, ανακοινώνει επίσημα την συνεργασία με το University of Northampton, για την
παροχή διεθνώς αναγνωρισμένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην
Ελλάδα.
- Τον Ιούνιο του 2020 κατατέθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η αίτηση για την
εξέταση του φακέλου της Εταιρείας για τη διαδικασία πιστοποίησής της ως πάροχος ηλεκτρονικής
τιμολόγησης.
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Επίδραση Πανδημίας COVID-19
Στις 11 Μαρτίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την λοίμωξη από κορωνοϊό
SARS CoV 2 σε Πανδημία. Η Ελληνική Κυβέρνηση άμεσα έθεσε το σύνολο του υγειονομικού
δυναμικού σε επιφυλακή και έλαβε μια σειρά από αποφάσεις με κύριο στόχο την επιβράδυνση
της διασποράς του ιού ενώ παράλληλα ανακοίνωσε μια σειρά από στοχευμένα μέτρα για να
περιορίσει τις επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία.
Η εμφάνιση και η εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού των
δραστηριοτήτων που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική
δραστηριότητα τόσο σε διεθνές όσο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Στο εν λόγω πλαίσιο, ο Όμιλος Epsilon Net, με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και προσήλωση
στις εταιρικές του αξίες σε αυτή την δύσκολη χρονική συγκυρία, συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια
της ελληνικής πολιτείας για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) στην προστασία
της δημόσιας και της ιδιωτικής υγείας, εφαρμόζοντας με επιτυχία μια σειρά ειδικών μέτρων
αντιμετώπισης της μετάδοσης του, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του Υπουργείου
Υγείας, του ΕΟΔΥ, της επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, οι οποίες σε πλήρη εναρμόνιση με τις
αποφάσεις του ECDC και τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είχαν ως στόχο την
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών, και συνεργατών του Ομίλου και των οικογενειών τους.
Η Διοίκηση του Ομίλου με υπευθυνότητα ενήργησε άμεσα λαμβάνοντας μέτρα ώστε να διασφαλιστεί:
α) Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών και συνεργατών.
β) Η επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων του Ομίλου με την αξιοποίηση των τεχνολογικών
υποδομών του Ομίλου
γ) Η ελαχιστοποίηση των επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών συνεπειών λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19.
Συγκεκριμένα:
- Η Εταιρεία προχώρησε σε ολική απολύμανση όλων των χώρων και γραφείων της σε Θεσσαλονίκη
& Αθήνα ως γενικό προληπτικό μέτρο
- Ο Ιατρός Εργασίας αρχικά ενημέρωσε αναλυτικά το προσωπικό της Εταιρείας για την πανδημία
και τις συνέπειες της ενώ στην συνέχεια ήταν σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους για να λύσει όλες
τις απορίες δίδοντας διευκρινήσεις και ιατρικές οδηγίες όπου απαιτούνταν.
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- Συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ενημέρωνε
και συνεχίζει να ενημερώνει για τους τρόπους πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων και των
οικογενειών τους (με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ .
- Δόθηκαν άμεσα οδηγίες για παραμονή στο σπίτι σε όσους εμφάνισαν ακόμα και ήπια συμπτώματα
εποχικής γρίπης.
- Σταμάτησαν άμεσα και πλήρως όλα τα επαγγελματικά ταξίδια.
- Ενεργοποιήθηκαν όλες οι υποδομές τηλεργασίας στις οποίες ο Όμιλος είχε ήδη επενδύσει και από
23.03.2020 το 90% του προσωπικού της Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της εφάρμοσε την
τηλε-εργασία με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια
- Ενημερώθηκε το προσωπικό για την δυνατότητα αξιοποίησης και παροχής των αδειών ειδικού
σκοπού.
- Σταμάτησαν οι επισκέψεις από και προς εξωτερικούς συνεργάτες και πελάτες
Ο Όμιλος Epsilon Net, έχοντας επενδύσει σταθερά σε τεχνολογίες και εξοπλισμό που υποστηρίζουν
την απομακρυσμένη εργασία και εγγυώνται την μέγιστη ασφάλεια στην διαχείριση των δεδομένων, με
την κατάλληλη εκπαίδευση όλου του προσωπικού του, σχεδίασε και εφάρμοσε πολιτικές & διαδικασίες
πλήρους απομακρυσμένης εργασίας, χωρίς να αλλάξει το υψηλό επίπεδο στον τρόπο
επικοινωνίας/υποστήριξης με τους πελάτες και τους εξωτερικούς συνεργάτες του.
Με απόλυτη αίσθηση της ευθύνης για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου και των
οικογενειών τους, σχεδόν το σύνολο του προσωπικού εργάζεται με συνέπεια από το σπίτι και με
απόλυτη επιτυχία η λειτουργία όλων των εταιρειών του Ομίλου συνεχίζεται απρόσκοπτα και αποδοτικά
Περαιτέρω και έχοντας ξεκινήσει η σταδιακή επάνοδος των εργαζομένων στη φυσική τους θέση
εργασίας, η Εταιρεία έχει φροντίσει να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης
διανέμοντας καθημερινά μάσκες και γάντια προφύλαξης, αντισηπτικό υγρό ενώ παράλληλα φροντίζει
να τηρούνται και οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των θέσεων εργασίας σύμφωνα με τα
επικαιροποιημένα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας
Οι επιπτώσεις της πανδημίας αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική
δραστηριότητα, στους δημοσιονομικούς στόχους της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και στην επέκταση
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας COVID‐19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει στην μείωση του
επιπέδου λειτουργίας ή και στην διακοπή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων. Ο Όμιλος είναι πιθανό
να αντιμετωπίσει επιπτώσεις από τις συνέπειες της επιβολής των μέτρων περιορισμού κίνησης, τα
φαινόμενα κάμψης των αγορών, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών λόγω του φόβου των
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συνεπειών της πανδημίας, καθώς και τον αρνητικό αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό του Ομίλου,
εφόσον ο ιός διαδοθεί ευρέως στις περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου.
Επί του παρόντος, η έκταση του πλήγματος στα αποτελέσματα του Ομίλου λόγω της πανδημίας
COVID‐19 δεν είναι βέβαιη. Η επιδημία COVID‐19 ενδέχεται να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές
συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία για το 2020, ενώ στο μέλλον είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά
τις δραστηριότητες του Ομίλου ή να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.
Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα
του Ομίλου το 2020, αλλά και αργότερα.
Ωστόσο, δεδομένου του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα της επιδημίας, ο βαθμός στον οποίο ο COVID‐
19 θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του Ομίλου θα εξαρτηθεί από τις γενικές μελλοντικές εξελίξεις, οι
οποίες παραμένουν αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια τη δεδομένη στιγμή. Είναι
πιθανό αν η περαιτέρω εξάπλωση του COVID‐19 (παρά τα υφιστάμενα εξαιρετικά αποτελέσματα
περιορισμού και ελέγχου του στην Ελλάδα) να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, γεγονός
που πιθανά να επηρεάσει δυσμενώς τη ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου, ή να προκαλέσει άλλα
απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική
δραστηριότητα, στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.
Ο αντίκτυπος της εξαιρετικά δύσκολης συγκυρίας της εγχώριας αλλά και παγκόσμιας οικονομίας,
θεωρείται πως δεν θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στην χρηματοοικονομική κατάσταση του
Ομίλου για μια σειρά από λόγους εκ των οποίων οι κυριότεροι είναι:
Α) Ο Όμιλος διαθέτει ένα πάρα πολύ ισχυρό πελατολόγιο, που αριθμεί άνω των 28.000 ενεργών
πελατών με ένα ευρύ φάσμα λογισμικών προγραμμάτων, γεγονός που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις από
συγκεκριμένους πελάτες και επιμερίζει το ρίσκο
Β) το πελατολόγιο του Ομίλου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της εγχώριας οικονομίας
και δεν αναμένεται να τον εκθέτει σε μεγάλες αρνητικές αλλαγές που ενδεχομένως να συμβούν λόγου
COVID-19 σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας
Γ) επιπροσθέτως η μη εξάρτηση από μεγάλης αξίας συμβόλαια (που πιθανά να υπάρχει σε άλλες
εταιρείες πληροφορικής), δημιουργεί χρηματοοικονομική σταθερότητας καθώς ο μέσος όρος
τιμολόγησης του Ομίλου ανά πελάτη είναι χαμηλός , οδηγεί σε υψηλούς δείκτες εισπραξιμότητας και
μειώνει δραστικά την έκθεση και εξάρτηση από «μεγάλους» πελάτες
Δ) τα λογισμικά και οι υπηρεσίες του Ομίλου είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των
επιχειρήσεων, καθώς αποτελούν εμπορικολογιστικά προγράμματα αλλά και προγράμματα
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υπολογισμών μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού, τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα
εργαλεία για όλες τις επιχειρήσεις ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και ανταλλαγή
δεδομένων με τις κρατικές αρχές. Η ουσιαστική χρησιμότητα των εργαλείων του Ομίλου
ενισχύθηκε και από την επίδραση των μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών συνέπειων του COVID19, καθώς η αξιοποίηση τους από τις επιχειρήσεις και τα λογιστήρια απαιτούσε στιβαρά και
ενημερωμένα πληροφοριακά συστήματα με άμεση προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές των ειδικών
Εργατικών, Ασφαλιστικών και Φορολογικών διατάξεων.
Ο υψηλός δείκτης εισπραξιμότητας δίνει την δυνατότητα στον Όμιλο (σε οποιαδήποτε πιθανή εξέλιξη
των επιπτώσεων της πανδημίας) να μην απαιτηθούν σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια ή σημαντικές
επιπλέον πιστωτικές γραμμές σε σχέση με τις υφιστάμενες προκειμένου να ανταπεξέλθει στις
χρηματοδοτικές ανάγκες του και να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του σε κάθε επίπεδο.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, λόγω των επιδράσεων της πανδημίας
COVID-19, δεν προέκυψε διακοπή συμβολαίων υφιστάμενων πελατών και συνεπώς το μέρος των
πωλήσεων που προέρχεται από τους υπάρχοντες πελάτες δεν επηρεάστηκε ενώ η μείωση της αξίας των
πωλήσεων του Ομίλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο στην προηγούμενη χρήση ήταν μη
σημαντική, ήτοι της τάξης του 1% και προήλθε από περιορισμό του αριθμού νέων πελατών.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 10, ο αντίκτυπος των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας
COVID-19 αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ανάλογα με την εξέλιξη των προαναφερόμενων παραμέτρων η Διοίκηση
έχει καταρτίσει ολοκληρωμένα σενάρια λειτουργικής και χρηματοοικονομικής δράσης ώστε να
συνεχίσει απρόσκοπτα την πλήρη και αποτελεσματική του λειτουργία.
Πέρα των ήδη μνημονεθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών
Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019 γεγονότα, που να αφορούν τον Όμιλο, στα οποία να
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

9) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
α) Σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών,
που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το
ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Οι δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας
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δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως οι πιστωτικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι
ρευστότητας και οι κίνδυνοι της αγοράς.
Στρατηγική και πολιτική του Ομίλου και της Εταιρείας είναι η πρόληψη και ελαχιστοποίηση των
δυσμενών επιπτώσεων που μπορούν να προέλθουν από τους ανωτέρω κινδύνους.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί κυρίως ο Όμιλος και η Εταιρεία εμπεριέχουν
λογαριασμούς εμπορικών απαιτήσεων, καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασμούς προεξόφλησης
εμπορικών απαιτήσεων, επενδύσεις σε χρεόγραφα και πληρωτέους λογαριασμούς. Η οικονομική
διεύθυνση σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματά της, που αντιμετωπίζουν τους κινδύνους αυτούς
είναι υπεύθυνη να τους εντοπίσει, να τους εκτιμήσει και να τους αντισταθμίσει όπου απαιτείται.
Η χρήση επαρκούς πληροφόρησης και η εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα
στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων σε αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεις από
παροχές στο προσωπικό, απομείωση αξίας απαιτήσεων, ανοιχτές φορολογικές υποχρεώσεις και
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Οι εκτιμήσεις κρίνονται σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. Τα
πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. Οι
σημαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιμήσεις της Διοίκησης αφορούν κυρίως τις
επίδικες υποθέσεις και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.. Άλλες πηγές αβεβαιότητας είναι σχετικές
με τις παραδοχές της Διοίκησης αναφορικά με τα προγράμματα παροχών στο προσωπικό λόγω
εξόδου από την υπηρεσία όπως αυξήσεις αποδοχών, υπολειπόμενα έτη αφυπηρέτησης, πληθωρισμός
κλπ. Επίσης πηγή αβεβαιότητας αποτελεί η εκτίμηση σχετικά με την ωφέλιμη ζωή των παγίων
στοιχείων. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ως τώρα εμπειρία της Διοίκησης
και επαναξιολογούνται ώστε να επικαιροποιούνται στις εκάστοτε υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς
(β) Σημαντικά ενδεχόμενα και κίνδυνοι
Τρέχουσες Οικονοµικές Εξελίξεις στην Ελλάδα
Η αγορά του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής παρουσίασε αλματώδη ανάπτυξη στην
Ελλάδα μέχρι και το 2008. Ωστόσο, η βαθιά ύφεση της εγχώριας οικονομίας που ξεκίνησε το 2009
ανέκοψε την ανοδική της πορεία και επηρέασε τις συνολικές πωλήσεις του κλάδου την περίοδο 20092013. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο κλάδος δεν επηρεάστηκε στην ίδια κλίμακα από την ύφεση όπως
άλλοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας και παρουσίασε αξιοσημείωτες αντιστάσεις. O ψηφιακός
μετασχηματισμός που συντελείται σήμερα τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης της εξεταζόμενης αγοράς. Οι νέες τάσεις διεθνώς
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που υπαγορεύουν την στροφή των επιχειρήσεων στο Cloud Computing (που αποτελεί ένα πιο ευέλικτο
τρόπο διάθεσης λογισμικού σε σχέση με το on-premises software) και στην αξιοποίηση των
δεδομένων τους (κλαδική μελέτη ICAP – Μάρτιος 2020) επηρεάζουν και την εγχώρια αγορά.
Περαιτέρω η πρόθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να εφαρμόσει υποχρεωτικά την
ηλεκτρονική τιμολόγηση και διαβίβαση αλλά και την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων (My Data)
για όλες τις επιχειρήσεις, οδηγεί τις εξελίξεις του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με
ταχύτερο ρυθμό. Η δυνατότητα χρήσης των εφαρμογών λογισμικού και μέσω κινητού (Mobile
Applications) και η ανάγκη λειτουργίας των επιχειρήσεων από απόσταση, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο
λόγω της πανδημίας COVID-19, δημιουργούν νέες συνθήκες στην αγορά του επιχειρηματικού
λογισμικού.
Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον
Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε επίσημα το COVID-19,
την ασθένεια που προκαλείται από στέλεχος coronavirus,/ COVID 19 ως μια πανδημία. Ο
προσδιορισμός της διάρκειας και του εύρους των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και στην
ελληνική επιχειρηματικότητα ενέχει σημαντική αβεβαιότητα και δεν μπορεί επί του παρόντος να
εκτιμηθεί με αξιοπιστία, καθώς εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, όπως τον επακριβή
καθορισμό του πλαισίου επιστροφής στην κανονικότητα, την ολοκλήρωση της διαδικασίας άρσης των
μέτρων περιορισμού της πανδημίας και φυσικά των μέτρων στήριξης της Πολιτείας προς τις πληγείσες
επιχειρήσεις. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει φροντίσει για τον

κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να

αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή παρακολουθώντας και αξιολογώντας την τρέχουσα εξέλιξη ώστε
να ανταποκρίνεται άμεσα. Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση του Ομίλου έχει καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι η επίδραση της πανδημίας στις πωλήσεις αλλά και γενικότερα στη λειτουργία του Ομίλου είναι
διαχειρίσιμη στο βαθμό που να μην δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητά του να συνεχίσει
ομαλά τη δραστηριότητά του.
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει συνεχώς και αδιαλείπτως τις συνθήκες που
δημιουργούνται στην Ελληνική οικονομία, επηρεάζουν και την αγορά πληροφορικής, προσαρμόζει
την στρατηγική της και να κινείται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των συμμετεχόντων
(stakeholders) της επιχείρησης .
•

Κίνδυνος αγοράς

Κίνδυνος της αγοράς, που περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω των μεταβολών στις
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συναλλαγματικές ισοτιμίες, τον κίνδυνο διακύμανσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου, λόγω
των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς και τον κίνδυνο τιμών, δηλαδή τον κίνδυνο διακύμανσης της
αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου, ως αποτέλεσμα των μεταβολών στις τιμές της αγοράς, είτε
αυτές προξενούνται από παράγοντες που αφορούν ειδικά το συγκεκριμένο μέσο ή τον εκδότη του, είτε
από παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τα διαπραγματεύσιμα μέσα της αγοράς.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος για την εταιρεία, ο οποίος προκύπτει κυρίως από εμπορικές
συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, η διοίκηση δε χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη μείωση
του κινδύνου αυτού, επειδή δε θεωρεί ότι οι συναλλαγές είναι σημαντικές, λόγω της αξίας και της
συχνότητάς τους. Ωστόσο, σε ετήσια βάση επανεκτιμάται η θέση της εταιρείας, ως προς τον ανωτέρω
κίνδυνο και αξιολογείται η ανάγκη χρησιμοποίησης συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών εργαλείων
για τον περιορισμό του.
i. Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών του Ομίλου και της Εταιρείας πραγματοποιείται σε ευρώ όποτε
δεν υπάρχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο.
ii. Κίνδυνος Μεταβολών Επιτοκίων Αγοράς και Κίνδυνος Τιμών
Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτουν στο ενεργητικό τους έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία όπως καταθέσεις όψεως και προθεσμίας και συμμετοχικούς τίτλους. Επιπρόσθετα, πολιτική
της Διοίκησης αποτελεί τα προϊόντα δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου να είναι κυμαινόμενου
επιτοκίου. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος για τον όμιλο και την εταιρεία, η διοίκηση δε
χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου αυτού, επειδή δε θεωρεί ότι οι
συναλλαγές είναι σημαντικές, λόγω της αξίας και της συχνότητάς τους. Ωστόσο, σε ετήσια βάση
επανεκτιμάται η θέση της εταιρείας, ως προς τον ανωτέρω κίνδυνο και αξιολογείται η ανάγκη
χρησιμοποίησης συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών εργαλείων για τον περιορισμό του.
iii. Κίνδυνος επιτοκίου ταμειακής ροής
Ο κίνδυνος επιτοκίου ταμειακής ροής είναι ο κίνδυνος της διακύμανσης των μελλοντικών ταμειακών
ροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου, λόγω των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς.
Για τον Όμιλο και την Εταιρεία, ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα
δάνεια, εκ των οποίων όσα έχουν συναφθεί με μεταβλητό επιτόκιο την εκθέτουν σε κίνδυνο ταμειακών
ροών, ενώ όσα έχουν συναφθεί με σταθερό επιτόκιο την εκθέτουν σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης
αξίας των δανείων αυτών. Πολιτική του Ομίλου και της Εταιρείας είναι να συνάπτει δάνεια σε
μεταβλητό επιτόκιο, αντισταθμίζοντας τον μελλοντικό κίνδυνο ταμειακών ροών με μεταβολές στις
τιμές των πωλούμενων αγαθών της, όταν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στις καταβολές τόκων
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δανείων.
•

Πιστωτικός Κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος, κατά τον οποίο υπάρχει πιθανότητα, ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε ένα
χρηματοοικονομικό μέσο, να αθετήσει την υποχρέωσή του, προξενώντας οικονομική ζημία στο άλλο
μέρος. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν εκτίθενται σημαντικά σε πιστωτικό κίνδυνο, διότι αφενός μεν οι
χονδρικές πωλήσεις γίνονται σε πελάτες αξιόπιστους με θετικά αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων,
αφετέρου δε ο τρόπος πληρωμής των λιανικών πωλήσεων είναι κυρίως τοις μετρητοίς.
Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με πελάτες αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της
φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται προβλήματα
καθυστερήσεων πληρωμών και επισφαλειών .Τα πιστωτικά όρια των πελατών παρακολουθούνται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα και επανακαθορίζονται εφόσον χρειαστεί. Οι απαιτήσεις από πελάτες
παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά και συνεπώς περιορίζεται στο ελάχιστο ο πιστωτικός κίνδυνος. Η
εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της 31/12/2019
είναι όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ
Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις
Σχετικές Προβλέψεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

9.712.967,09

8.336.788,42

8.124.622,64

7.133.464,17

(1.044.834,35)

(769.538,06)

(938.587,14)

(718.705,58)

8.668.132,74

7.567.250,36

7.186.035,50

6.414.758,59

Κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού της 31/12/2019 η Διοίκηση κρίνει ότι δεν υπάρχει πιστωτικός
κίνδυνος που να μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.
•

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας οφείλεται στις πιθανές δυσκολίες εξεύρεσης κεφαλαίων για κάλυψη
υποχρεώσεων, που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά μέσα.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτει χαμηλή έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας αφού διαθέτει επαρκή
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για την κάλυψη των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα
διαθέτει υψηλά όρια αδιάθετων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Ο δείκτης του κυκλοφορούντος
ενεργητικού έναντι των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων για τον Όμιλο την 31/12/2019
διαμορφώθηκε σε 446,0% έναντι 341,7% την 31/12/2018 και αντίστοιχα για την Εταιρεία την
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31/12/2019 σε 448,1% έναντι 312,6% την 31/12/2018.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ωρίμανσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
του Ομίλου και της Εταιρείας:

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

•

Έως 1 έτος
2.552.049,43
348.424,65
3.766.267,38
6.666.741,46

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
Από 2 έως
5 έτη
4.252.785,18
1.025.904,68
133.267,86
5.411.957,72

Πάνω από
5 έτη
413.659,70
413.659,70

Σύνολο
6.804.834,61
1.787.989,03
3.899.535,24
12.492.358,88

Έως 1 έτος
900.838,86
3.755.306,77
4.656.145,63

31.12.2018
Από 2 έως
5 έτη
4.961.963,46
134.540,65
5.096.504,11

Πάνω από
5 έτη
-

Σύνολο
5.862.802,32
3.889.847,42
9.752.649,74

Έως 1 έτος
2.513.119,63
297.122,50
2.707.022,75
5.517.264,88

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
Από 2 έως
Πάνω από
5 έτη
5 έτη
4.222.178,93
890.385,76
309.836,70
133.267,86
5.245.832,55
309.836,70

Σύνολο
6.735.298,56
1.497.344,96
2.840.290,61
11.072.934,13

Έως 1 έτος
863.887,52
2.849.798,52
3.713.686,04

31.12.2018
Από 2 έως
Πάνω από
5 έτη
5 έτη
4.892.455,05
134.540,65
5.026.995,70
-

Σύνολο
5.756.342,57
2.984.339,17
8.740.681,74

Άλλοι Λειτουργικοί Κίνδυνοι

Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων θεωρούνται επαρκείς με 31/12/2019 για
τον Όμιλο και την Εταιρεία. Επιπλέον η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας έχει εγκαταστήσει
ένα επαρκές και αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για την πρόληψη των κίνδυνων στα πλαίσια
των εμπορικών της εργασιών.
•

Διαχείριση Κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις
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στους μετόχους και λοιπούς συμμέτοχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει
το μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή
να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της.
Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το
συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα
συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το “Σύνολο δανεισμού”
(συμπεριλαμβανομένου “βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού” και το υπόλοιπο των
υποχρεώσεων από μισθώσεις όπως εμφανίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης) μείον
“Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα”. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
υπολογίζονται ως “Ίδια κεφάλαια” όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.
Ο συντελεστής μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018 αντίστοιχα είχε ως εξής:
(ποσά σε 000 €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (Σημείωση 25)

6.804.834,61

5.862.802,32

6.735.298,56

5.756.342,57

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (Σημείωση 26)

1.787.989,03

-

1.497.344,96

-

8.593.947,46

7.708.634,68

5.320.158,43

4.827.596,80

(1.123,82)

(1.845.832,36)

2.912.485,09

928.745,77

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

13.506.552,06

12.074.695,59

12.550.312,64

11.589.749,61

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

13.505.428,24

10.228.863,23

15.462.797,73

12.518.495,38

(0,01%)

(18,05%)

18,84%

7,42%

Μείον :
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημείωση 18)
Καθαρό ποσό δανεισμού

Συντελεστής μόχλευσης

10) ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ν. 4548 / 2018
i.

Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου

Η Epsilon Net A.E. είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος όμιλος εταιρειών, ο οποίος
δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς της πληροφορικής, με την ανάπτυξη εφαρμογών
λογισμικού (Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο internet και της παροχής
ολοκληρωμένης ενημέρωσης, καθώς και της κατάρτισης και εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται της
φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας και νομολογίας.
Απασχολεί πάνω από 370 εργαζόμενους και από το 2008 είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά
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του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα προϊόντα του ομίλου εταιρειών Epsilon Net εμπιστεύονται σήμερα
περισσότεροι από 28.000 πελάτες (λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις), ενώ διαθέτει ένα διαρκώς
αυξανόμενο δίκτυο 300 και πλέον συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
Το επιχειρηματικό μοντέλο που έχει υιοθετήσει η EPSILON NET A.E. αποσκοπεί στο να επιτύχει
μέγιστη απόδοση μέσα από τη σύμπραξη των επιχειρηματικών της μονάδων (Business Units) αλλά
και των θυγατρικών της εταιρειών, διατηρώντας την ευελιξία, την ανταγωνιστικότητα και τις
στρατηγικές κινήσεις, που θα της εξασφαλίσουν μια δυναμική αντιμετώπιση των προκλήσεων της
συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς κυρίως στον χώρο της πληροφορικής και των προϊόντων υψηλής
τεχνολογίας.
ii. Όραμα, Στόχοι, Bασικές Aξίες και Στρατηγική
Όραμα :
«Να καθιερώσουμε τον Όμιλο σημείο αναφοράς στον κλάδο της Πληροφορικής -σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
παρέχοντας σε κάθε επιχειρηματική μονάδα σύγχρονες εφαρμογές λογισμικού που θα βοηθήσουν στον ψηφιακό
μετασχηματισμό τους και στην βέλτιστη αξιοποίηση της πληροφορίας για την μέγιστη ανάπτυξή τους καθώς και
απεριόριστη πρόσβαση στην επιστημονική πληροφόρηση και γνώση, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες που
παρέχει η υψηλή τεχνολογία.»
Αποστολή:
«Να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην κοινωνία της τεχνολογίας και της πληροφορικής, δημιουργώντας
εξειδικευμένα και αξιόπιστα προϊόντα και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των
αναγκών όλων των επιχειρηματικών μονάδων».
Εταιρικές Αξίες:
•

Αξιοπιστία και Υψηλή Ποιότητα προϊόντων : Μέσα σε ένα επιχειρείν που μεταλλάσσεται με
γοργούς ρυθμούς, οι επιχειρήσεις ‘έχουν ανάγκη

τεχνολογικά προηγμένα και αξιόπιστα

συστήματα λογισμικού που παρέχουν καινοτόμες λύσεις και ασφάλεια.
•

Δέσμευση στον Πελάτη : διαμορφώνουμε, όχι απλά τυπικές επαγγελματικές συναλλαγές, αλλά να
χτίζουμε ισχυρές σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

•

Σεβασμός, Αξιοκρατία & Ισότητα: σεβόμαστε τον κάθε εργαζόμενο, έχοντας ως πρωταρχική
μέριμνα την διασφάλιση της αξιοκρατίας, με έμφαση στην ομαδικότητα και συνεργασία,
προσφέροντας ένα ευχάριστο και περιβάλλον εργασίας.

•

Συνεχής κατάρτιση και επιστημονική τεκμηρίωση: Ενθαρρύνουμε την κουλτούρα του συνεχούς
self-learning και παροτρύνουμε το σύνολο των εργαζόμενων να συμμετέχει σε οποιαδήποτε
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δραστηριότητα αναπτύσσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις του. Εμμένουμε στη θέση μας για
επιστημονική τεκμηρίωση που διέπει όλη τη δραστηριότητα και λειτουργία του οργανισμού.
•

Χαμόγελο και «πάθος»: Αποτελούν πηγή έμπνευσης και δημιουργικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια
της εταιρείας και του Ομίλου .

•

Αισιοδοξία: Αντιμετωπίζουμε την κάθε κρίση ως ευκαιρία και νέα πρόκληση, και με αισιοδοξία
βρίσκουμε λύσεις και γινόμαστε καλύτεροι.

•

Δημιουργικότητα: Με θετική ενέργεια, εφευρετικότητα, πάθος για την τεχνολογία, σχεδιάζουμε
και δημιουργούμε προϊόντα και λύσεις για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους.

•

Δημιουργία Αξίας : Δημιουργούμε αξία για όλους τους συμμέτοχους και μετόχους της Εταιρείας

Συγκριτικά πλεονεκτήματα:
•

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της επιχείρησης ανεξαρτήτως
μεγέθους και αντικειμένου.

•

Σημαντικής αξίας επένδυση στην νέα τεχνολογία (Hybrid Technology) τα τελευταία 5 χρόνια που
οδήγησαν στην δημιουργία της πλατφόρμας Pylon και στις εφαρμογές λογισμικού που
αναπτύχθηκαν βασιζόμενα σε αυτή.

•

Προϊόντα που καλύπτουν όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και του κλάδου που
δραστηριοποιείται..

•

Σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες ενημέρωσης και γνώσης που συνδυάζονται αποτελεσματικά με
τα προϊόντα λογισμικού.

•

Παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών για στελέχη επιχειρήσεων που δίνουν τη
δυνατότητα να εμβαθύνουν οι συμμετέχοντες αποτελεσματικά στις αλλαγές που συντελούνται σε
φορολογικό και εργασιακό επίπεδο αλλά και στην αφομοίωση της γνώσης.

•

Υψηλού επιπέδου Διοικητική ομάδα

•

Διοίκηση με όραμα και στρατηγική

•

Προσήλωση στις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης

Στρατηγική:
H στρατηγική του Ομίλου της Epsilon Net αφορά τόσο το επίπεδο της επιχειρησιακής ανάπτυξης
και επέκτασης όσο και στην ανάπτυξη-παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και υπηρεσιών.
Ειδικότερα οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται με στοχευμένες δράσεις είναι οι κάτωθι:
-

Ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού μοντέλου διοίκησης και η περαιτέρω αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας και του Ομίλου, με στόχο την οργανική ανάπτυξη και τη
δυνατότητα υποστήριξης των απαιτήσεων του αυξανόμενου πελατολογίου του Ομίλου.
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-

Επέκταση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω τεχνολογικών συνεργασιών αξιοποίησης της
πλατφόρμας PYLON (ISV partnership agreement).

-

Επέκταση του μεριδίου της αγοράς στην κατηγορία των λογιστικών γραφείων και φοροτεχνικών
μέσω της σταθερής παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, ενημέρωσης και καινοτομικών λύσεων.

-

Ανάπτυξη των πωλήσεων στους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και των συστημάτων
μισθοδοσίας με την επέκταση των λύσεων σε εξειδικευμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και
αντικείμενα της παρακολούθησης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προσωπικού.

-

Ανάπτυξη των πωλήσεων σε

επιχειρήσεις με ανάγκες νέων συστημάτων επιχειρησιακού

λογισμικού, τα οποία περιλαμβάνουν:
α) Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP),
β) Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM), και γ) Εμπορολογιστικές Εφαρμογές.
-

Ολοκληρωμένη προσέγγιση και κάλυψη των αναγκών των «πολύ μικρών» και «μικρών» και
«ατομικών» επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς οι οποίες λόγω του νέου πλαισίου «Ψηφιακού
Μετασχηματισμού» που έχει προετοιμάσει η ΑΑΔΕ για τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA), θα
προχωρήσουν και αυτές στην ψηφιοποίηση και παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών τους
δραστηριοτήτων.

-

Ενίσχυση της συνεργασίας με εναλλακτικά κανάλια διάθεσης των προϊόντων στην ελληνική αγορά.

-

Αξιοποίηση της υβριδικής τεχνολογίας της πλατφόρμας PYLON και την επέκταση σε σύγχρονες
τεχνολογίες και εφαρμογές στον τομέα Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinΤech).

-

Διατήρηση επαρκούς ρευστότητας διευρύνοντας εμπορικές συνεργασίες και εκμεταλλευόμενος
το συγκριτικό πλεονέκτημα που κατέχει ο Όμιλος στον κλάδο

-

Συνεχής αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των επιχειρηματικών δράσεων των εταιρειών
του Ομίλου σε συνδυασμό με τα κοστολογικά πλεονεκτήματα τα οποία πηγάζουν από τη
μεγιστοποίηση των συνεργιών εντός του Ομίλου

Προς την κατεύθυνση αυτής της στρατηγικής, λειτουργούν οι τρεις (3) επιχειρηματικές μονάδες της
Epsilon Net:
• Epsilon Net Software στον τομέα της ανάπτυξης επιχειρηματικού λογισμικού.
• Epsilon Net Network με σύγχρονα Προϊόντα & Υπηρεσίες online Ενημέρωσης.
• Epsilon Net Training στον τομέα της εκπαίδευσης με τη λειτουργία του αναγνωρισμένου από το
Υπουργείο Παιδείας Epsilon Net College και κατάρτισης με τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ
επιπέδου 2.
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Η Εταιρική Υπευθυνότητα στον Όμιλο Epsilon Net.
Ο Όμιλος της Epsilon Net μέσα από τις Αξίες που διαχρονικά πρεσβεύει, αναπτύσσεται και
δημιουργεί αξία, αρμονικά με δράσεις για την κοινωνία, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον, με
ευθύνη και ευαισθησία για τον άνθρωπο.
Εταιρική διακυβέρνηση, διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς
Ο Όμιλος θεωρεί ότι η ορθή εφαρμογή των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, είναι το κλειδί, όχι
μόνο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Εταιρειών του, αλλά και για την εξασφάλιση της ικανοποίησης και
της διαφύλαξης των έννομων συμφερόντων, όλων όσων συνδέονται με τις Εταιρείες του Ομίλου. Στο
εν λόγω πλαίσιο, λειτουργεί με ακεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητές του, υιοθετώντας ηθικές
επιχειρηματικές πρακτικές και διεξάγοντας τις δραστηριότητες του με διαφάνεια και αξιοπιστία. Η
δωροδοκία ή κάθε άλλη πρακτική διαφθοράς απαγορεύονται ρητά στις εταιρίες μας. Σε κάθε
περίπτωση η Διοίκηση της Εταιρείας είναι παντελώς αντίθετη με τη διαφθορά, το ξέπλυμα χρήματος,
τη δωροδοκία ή άλλη ανήθικη ή παράνομη δραστηριότητα.
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Στην EPSILON NET η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των πελατών μας και ο σεβασμός
της ιδιωτικής ζωής του ατόμου στο διαδίκτυο αποτελεί αυτονόητη δέσμευση. Λαμβάνουμε όλα τα
απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την
διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των χρηστών και πελατών μας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε: Η Εταιρεία

συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας της και για να προσφέρει
στους πελάτες της και τους χρήστες του διαδικτύου την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης.

Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου
που τοποθετούνται στη συσκευή σας) και παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν
την διεύθυνση IP για την παροχή των τοποθεσιών της στο web αλλά και των mobile εφαρμογών και
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της.

Χρήση Προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει αποκλειστικά
για τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και την παροχή (συμπεριλαμβανομένης
της βελτίωσης και της εξατομίκευσης) των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, και για την
αποστολή επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου διαφημιστικού υλικού μέσο ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής συνδιάλεξης (εμπορική προώθηση, προσφορές κα).
Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με νομικά ή φυσικά πρόσωπα παρά μόνο μετά τη
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συγκατάθεση του πελάτη.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων: Η αποθήκευση και επεξεργασία
των δεδομένων των πελατών και χρηστών των υπηρεσιών μας γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως
επιτρέπεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών μόνο για όσο απαιτείται.
Υπευθυνότητα για τους Εργαζόμενους
Για τον Όμιλο της Epsilon Net, οι άνθρωποι συνιστούν μια ευρύτερη οικογένεια και σαφέστατα
αποτελούν το σημαντικό αγαθό της. Παραδοσιακά η προσέγγιση του Ομίλου είναι ανθρωποκεντρική
και η ανάπτυξη ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης του
Ομίλου για όλες τις Εταιρείες του. Όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου, με κοινό όραμα, συμβάλλουν τα
μέγιστα στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων που τίθενται, έχοντας τον Όμιλο πάντα στην
καρδιά της τεχνολογίας. Η συνεχής μέριμνα για τους εργαζόμενους, αλλά και τις οικογένειές τους,
έχει δημιουργήσει ένα συνεχόμενα βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον.
- Ανθρώπινα Δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες
Τόσο στην Εταιρεία όσο και στον Όμιλο τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν θεμέλιο λίθο για
την λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος προασπίζοντας τις αρχές και τις αξίες των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απαγορεύει κάθε πρόσληψη και απασχόληση ατόμων που δεν έχουν
συμπληρώσει τη νομίμως προβλεπόμενη ηλικία για εργασία. Η Διοίκηση του Ομίλου είναι
αντίθετη με την παιδική εργασία και καταδικάζει κάθε μορφή εξαναγκασμένης και υποχρεωτικής
εργασίας, και δεν τίθεται ζήτημα εμφάνισης τέτοιου είδους περιστατικών σε εταιρεία του Ομίλου.
Επιπλέον o Όμιλος Epsilon Net, δεσμεύεται να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα άτομα
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, χρώματος, φυλής, εθνικής καταγωγής, κοινωνικοοικονομικού
υπόβαθρου, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων.
Απόδειξη των παραπάνω είναι ότι στα 20 χρόνια λειτουργίας του Ομίλου, ουδέποτε υπήρξε
κάποια καταγραφή ή αναφορά περιστατικού ή έστω και παραπόνου διάκρισης λόγω
διαφορετικότητας, καθώς επίσης δεν έχει προκύψει κανένα περιστατικό παιδικής ή
εξαναγκαστικής εργασίας και οποιαδήποτε είδους παρενόχληση.
- Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία
Τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται απολύτως σεβαστά και υπάρχει κλίμα εργασιακής
ειρήνης. Οι συνδικαλιστικές ελευθερίες δεν περιορίζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο και κάθε
εργαζόμενος μπορεί ελεύθερα να συμμετέχει σε συνδικαλιστικά σωματεία.
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- Εκπαίδευση και ανάπτυξη
Βασική προτεραιότητα αποτελεί η συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων. Οι
συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης που ο Όμιλος προσφέρει στους εργαζομένους του, είναι ιδιαίτερα
σημαντικές, τόσο για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών και υπαλλήλων του,
όσο και για την επίτευξη επιχειρηματικής επιτυχίας., καθότι στο συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο της
πληροφορικής που ανήκουν οι εταιρείες του Ομίλου, ο καθημερινός εμπλουτισμός της γνωσιακής
βάσης των εργαζομένων είναι απαραίτητος. Κάθε έτος καταρτίζεται εκπαιδευτικό πλάνο, με
στόχο να εκπληρωθούν όλες οι ανάγκες που έχουν θέσει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, συμμετέχοντας
σε εκπαιδευτικά προγράμματα, προκειμένου να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις της
πλέον σύγχρονης τεχνολογίας. Για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού φορέα της
εταιρείας Epsilon Net Training και του Epsilon Net College, έχουν δημιουργηθεί σύγχρονα,
πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, τα οποία με ολοκληρωμένη
υλικοτεχνική υποδομή και φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια τα εκπαιδευτικά κέντρα της εταιρείας,
συμβάλλουν στον στόχο της παροχής επαγγελματικής κατάρτισης κορυφαίου επιπέδου.
Επιπλέον, το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από τους αρμόδιους διευθυντές και οι σχετικές
αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες προαγωγές, αυξήσεις μισθών,
μετακινήσεις υπαλλήλων.
-Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Η Διοίκηση του Ομίλου, με ευθύνη για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων εξασφαλίζει τις
απαραίτητες συνθήκες που εγγυώνται την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του. Στο πλαίσιο
αυτό η Εταιρεία και ο Όμιλος απασχολούν ιατρό εργασίας, ο οποίος κάθε μήνα εξετάζει το
προσωπικό της εταιρείας βεβαιώνοντας την καταλληλόλητα εργασίας τους και σε κάθε περίπτωση
είναι στην διάθεση όλων των εργαζομένων να απευθυνθούν για προσωπικά θέματα υγείας.
Επιπλέον, με σκοπό την διασφάλιση υγιών και ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους παρέχει
συμβουλές όπως πχ να κάνουν συχνά διαλείμματα όσοι εργάζονται σε υπολογιστή, σωστή στάση
σώματος κα.
Τέλος, ο Όμιλος συνεχώς επενδύει σε κτιριακές υποδομές, και στις εγκαταστάσεις του σε
Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση και έξοδος, η ασφάλεια και
η τεχνολογική αρτιότητα, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γίνονται επισκέψεις από Τεχνικό
Ασφαλείας ο οποίος επιβλέπει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
Υπευθυνότητα για το Περιβάλλον
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Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας και η Περιβαλλοντική πολιτική της Epsilon
Net διαχέεται σε όλες τις πτυχές της εταιρικής δραστηριότητας.
Απόδειξη τούτου είναι η τοποθέτηση εντός της εταιρείας κάδων ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών,
ενσωμάτωση στην εταιρική προσωπική υπογραφή των εργαζομένων τη φράση «think before you
print», επιλογή ειδικών λαμπτήρων για το φωτισμό των χώρων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας
και διάσπαρτες σημάνσεις μέσα στους χώρους προς υπενθύμιση όλων να απενεργοποιούνται οι
ηλεκτρονικές συσκευές είναι μερικές από τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί
Υπό το εν λόγω πρίσμα και αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του περιβαλλοντολογικού προβλήματος,
η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων τους
(ανάπτυξη λογισμικού – παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών). Ο κλάδος Πληροφορικής και η παροχή
εκπαιδευτικών υπηρεσιών δεν προβλέπουν ιδιαίτερες διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Υπευθυνότητα για την Κοινωνία
-Εθελοντισμός εργαζομένων και προσφορά του Ομίλου στην Κοινωνία
Η προσφορά, ο σεβασμός και η υπεύθυνη στάση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και των Αξιών του Ομίλου εξ αρχής της λειτουργίας του.
Το προσωπικό των Εταιρειών του Ομίλου, συμμετέχει εθελοντικά στις δράσεις του,
προσφέροντας υλικά, χρόνο, αγάπη και κυρίως μια ζεστή αγκαλιά και ένα χαμόγελο για όλους
τους συνανθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη. Οι δράσεις που η Εταιρεία διοργανώνει αφορούν
κυρίως τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για φορείς, δράσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος και γενικότερες δράσεις για τη στήριξη φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Συγκεκριμένα η Εταιρεία και ο Όμιλος φροντίζει και:
- Διοργανώνει αιμοδοσίες προσωπικού με σκοπό την άμεση διάθεση αίματος και αιμοπεταλίων
σε εργαζόμενους ή συγγενείς εργαζομένων αλλά και τρίτους.
- Συλλέγει πλαστικά καπάκια τα οποία δίνονται σε συλλόγους και φορείς με σκοπό την αγορά
αναπηρικών αμαξιδίων για συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη.
- Κατά την Εβδομάδα Αλληλεγγύης που διοργανώνεται κάθε χρόνο αλλά και του project
“Helping Santa” που τρέχει κάθε Χριστούγεννα στέκεται σε κοινωνικές ομάδες που
χρειάζονται βοήθεια συγκεντρώνοντας είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, σχολικά είδη και
παιχνίδια, με σκοπό να δοθούν σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη και σε φορείς που τους
εκπροσωπούν και φροντίζουν για εκείνους.
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- Παραχωρεί λογισμικά προγράμματα αλλά και δωρεάν εκπαίδευση για τη χρήση τους σε
συλλόγους όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού», τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, τον «Αρκτούρο»,
την «Εταιρεία Σπαστικών Β.Ε.».
- Διοργανώνει στις εγκαταστάσεις της την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα
φιλανθρωπικό bazaar σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού».
- Συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς και παρέχει πρόσβαση σε φοιτητές τους στους χώρους
της εταιρείας ώστε να αποκτούν εξοικείωση με εργασιακές συνθήκες.
- Παρέχει εφαρμογές εκμάθησης λογιστικών, φορολογικών και εργατικών θεμάτων σε
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας ενώ παράλληλα με την συμβολή της εμπλουτίστηκαν
βιβλιοθήκες Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..
- Πραγματοποιεί στις εγκαταστάσεις της δωρεάν εκπαιδεύσεις για νεοεισερχόμενους στην
αγορά εργασίας στον λογιστικό κλάδο.
- Στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό υποστηρίζοντας ενεργά αθλητικούς συλλόγους μέσω
χορηγιών
Στον Όμιλο της Epsilon Net, εφαρμόζουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο η ανάπτυξη
του Ομίλου, συνυπάρχει αρμονικά με δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, με σεβασμό στον
άνθρωπο!
11) ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων (ΧΔΕ)
Η Eταιρεία επιλέγει Χρηματοοικονομικούς Δείκτες Επιδόσεων (ΧΔΕ) με στόχο την ολοκληρωμένη
πληροφόρηση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού. Οι παρακάτω ΧΔΕ κρίνονται ως οι
σημαντικότεροι, είναι ευρέως διαδεδομένοι και τα στοιχεία για την εξαγωγή τους προκύπτουν από τις
Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις:

Όμιλος
1

2

3

4

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2019

2018

Μικτό Κέρδος

10.204.050,99

8.551.448,38

Κύκλος Εργασιών

17.977.982,38

Καθαρό Κέρδος Προ Φόρων

1.368.062,64

Κύκλος Εργασιών

17.977.982,38

Καθαρό Κέρδος Προ Φόρων

1.368.062,64

Ίδια Κεφάλαια

13.506.552,06

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

18.086.168,46

57%

53%

16.227.735,03

8%

1.048.585,63

6%

16.227.735,03

10%

1.048.585,63

9%

12.074.695,59
67%

15.912.257,76

70%
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ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΌ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

6

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

7

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

8

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σύνολο Ενεργητικού

27.106.781,39

Ίδια Κεφάλαια

13.506.552,06

Πάγιο Ενεργητικό

7.718.817,01

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

18.086.168,46

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

6.666.741,46

Σύνολο Υποχρεώσεων

13.600.229,33

Ίδια Κεφάλαια

13.506.552,06

Πάγιο Ενεργητικό

7.718.817,01

Σύνολο Ενεργητικού

27.106.781,39

Μικτό Κέρδος

7.211.034,09

Κύκλος Εργασιών

13.651.874,73

Εταιρεία
1

2

3

4

5

6

7

8

22.802.119,88

175%

ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΌ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Καθαρό Κέρδος Προ Φόρων

1.019.389,01

Κύκλος Εργασιών

13.651.874,73

Καθαρό Κέρδος Προ Φόρων

1.019.389,01

Ίδια Κεφάλαια

12.550.312,64

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

13.065.417,63

Σύνολο Ενεργητικού

24.473.699,91

Ίδια Κεφάλαια

12.550.312,64

Πάγιο Ενεργητικό

6.549.871,05

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

13.065.417,63

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.517.264,88

Σύνολο Υποχρεώσεων

11.923.387,27

Ίδια Κεφάλαια

12.550.312,64

Πάγιο Ενεργητικό

6.549.871,05

Σύνολο Ενεργητικού

24.473.699,91

182%

6.637.763,38

271%

15.912.257,76

342%

4.656.145,63

100%

10.727.424,29

89%

12.074.695,59

29%

6.637.763,38

29%

22.802.119,88

2019
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

12.074.695,59

2018
53%

6.012.667,68

48%

12.410.169,23

7%

709.264,75

6%

12.410.169,23

8%

709.264,75

6%

11.589.749,61

53%

11.608.995,48

55%

21.128.246,84

192%

11.589.749,61

183%

6.337.038,00

237%

11.608.995,48

313%

3.713.686,04

95%

9.538.497,23

82%

11.589.749,61

27%

6.337.038,00

30%

21.128.246,84

12) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Υποκαταστήματα της Εταιρείας και των Θυγατρικών του Ομίλου (εντός και εκτός Ελλάδος)
Οι εταιρείες του Ομίλου με έδρα στην Ελλάδα έχουν υποκαταστήματα μόνο εντός Ελλάδος, τα οποία
παρατίθενται ως ακολούθως:
EPSILON NET Α.Ε.
➢ Έδρα & Εκπαιδευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης – Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Τ.Κ. 555 34,
Πυλαία, Θεσσαλονίκη
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➢ Υποκατάστημα – Λεωφ. Συγγρού 350, Τ.Κ. 176 74, Αθήνα, Αττική
➢ Υποκατάστημα / Εκπαιδευτικό Κέντρο Αθήνας – Λεωφ. Συγγρού 120, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα,
Αττική
EPSILON PYLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
➢ Έδρα – Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Τ.Κ. 555 34, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
EPSILON HR Α.Ε.
➢ Έδρα – Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Τ.Κ. 555 34, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
➢ Υποκατάστημα – Λεωφ. Συγγρού 350, Τ.Κ. 176 74, Αθήνα, Αττική
EPSILON SUPPORT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
➢ Έδρα – Ανδρομάχης 5-7, Τ.Κ. 566 24, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη
Αντίστοιχα οι Εταιρείες του Ομίλου με έδρα εκτός Ελλάδας έχουν υποκαταστήματα μόνο στις χώρες
εγκατάστασης της έδρας τους, τα οποία παρατίθενται ως ακολούθως:
EPSILON EUROPE PLC
➢ Έδρα – Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος Ρωσσίδη 2, Τ.Κ. 596 55, Λεμεσός, 3015, Κύπρος
EVOLUTIONSNT PLC
➢ Έδρα – 80, Strafford Gate, Potters Bar, Hertfordshire, EN3 1PG, England, United Kingdom
EVOLUTIONSNT (UK) LTD
➢ Έδρα – 80, Strafford Gate, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1PG, England, United
Kingdom
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Ν. 4548/2018)
Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4548/2018 (ΦΕΚ Α’
104/13.06.2018)

συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης της ‘‘EPSILON NET

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ για την εταιρική χρήση 2019, ως ειδικό τμήμα αυτής, και είναι
διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας http://www.epsilonnet.gr
Μέρος της πληροφόρησης που παρέχεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες περιλαμβάνεται στην
έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της
χρήσης

2019

της

‘‘EPSILON

NET

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’.
α) το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις της ‘‘EPSILON NET
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’, ως εδρεύουσας στην Ελλάδα εταιρείας, είναι ο Νόμος 4548/2018
περί ανωνύμων εταιρειών η ισχύς του οποίου άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο εν λόγω νόμος
αντικατέστησε το νόμο 2190/1920. Πέραν του Νόμου 4548/2018 θέματα όπως το αντικείμενο
εργασιών, ο σκοπός, η διάρκεια, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών
Συνελεύσεων, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, η εκκαθάριση και λύση της Εταιρείας ορίζονται από το
Καταστατικό της το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας. Ως Εταιρεία οι μετοχές
της οποίας

διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών , η

‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ έχει πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς τους
επιμέρους τομείς της διακυβέρνησης, της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και των εποπτικών
αρχών, της δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων κλπ. Ο βασικός νόμος που περιγράφει και
επιβάλει τις πρόσθετες υποχρεώσεις είναι ο 3016/2002 (ΦΕΚ Α’ 110/17.05.2002) ο οποίος είναι
διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα http://www.epsilonnet.gr καθώς και ο Νόμος 4374/2016
(ΦΕΚ Α’ 50/01.04.2016) ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/lawslaws?apg=1. Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια
http://www.helex.gr/el/web/guest/athex-regulations-home, ορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις
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των εισηγμένων εταιρειών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τέλος, ο Νόμος 4449/2017 (ΦΕΚ Α’ 7/24.01.2017) επέφερε σημαντικές
αλλαγές υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου και της θέσης των Επιτροπών Ελέγχου τα καθήκοντα και οι
ευθύνες των οποίων έχουν διευρυνθεί σε μεγάλο βαθμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘‘EPSILON
NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ εκπόνησε, εξειδίκευσε και ενέκρινε τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) της Εταιρείας την 31η Μαρτίου 2011. Έκτοτε, λόγω τροποποίησης του
Καταστατικού της Εταιρείας, μεταβολών στο οργανόγραμμα και τη σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη συμπεριφορά των εισηγμένων
εταιρειών, ο αρχικός ΚΕΔ αναθεωρήθηκε επτά φορές. Όλες οι εκδόσεις του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης της Εταιρείας έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο ισχύων Κώδικας
Εταιρικής Διακυβέρνησης με την ένδειξη ‘‘Φεβρουάριος 2020’’ είναι διαθέσιμος μέσω της εταιρικής
ιστοσελίδας στην ειδικότερη επιλογή “Η Εταιρεία / Εταιρική Διακυβέρνηση”.
β) δεν εφαρμόζονται πρακτικές επιπλέον των προβλέψεων του νόμου δεδομένου ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο θεωρεί επαρκές το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας.
Κάθε ενότητα του εφαρμοζόμενου από τη ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (επί παραδείγματι: Διοικητικό Συμβούλιο, Πολιτική Αμοιβών,
Γενικές Συνελεύσεις κλπ.), πέραν της γενικότερης αναφοράς στο θεσμικό, κανονιστικό και νομικό
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των “βέλτιστων πρακτικών
εταιρικής διακυβέρνησης” που ακολουθεί και υιοθετεί διαχρονικά η Εταιρεία.
γ) αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων
(Internal Control and Risk Management – ICRM – Systems) της Εταιρείας και των Εταιριών που
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σημειώνεται ότι για τις οικονομικές αναφορές αξιοποιείται
ένα επαγγελματικό και εξελιγμένο λογισμικό πακέτο για αναφορά προς την διοίκηση και τους
εξωτερικούς χρήστες. Οι οικονομικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και οικονομικής θέσης
καθώς και άλλες αναλύσεις αναφέρονται προς την διοίκηση σε μηνιαία βάση ενώ συντάσσονται σε απλή
και ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για λόγους
αναφοράς προς την διοίκηση αλλά και για λόγους δημοσίευσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς, σε τριμηνιαία βάση. Τόσο η διοικητική πληροφόρηση όσο και η προς δημοσίευση
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χρηματοοικονομική πληροφόρηση περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με ένα
ενημερωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει αναλύσεις πωλήσεων, κόστους/εξόδων,
λειτουργικών κερδών αλλά και άλλες λεπτομέρειες. Όλες οι αναφορές προς την διοίκηση
περιλαμβάνουν τα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου που συγκρίνονται με τα αντίστοιχα του
προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και με τα στοιχεία της
αντίστοιχης περυσινής περιόδου αναφοράς. Όλες οι δημοσιευόμενες ενδιάμεσες και ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών
καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, επισκοπούνται από
την Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται στο σύνολό τους αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) Ο συνολικός αριθμός των μετοχών εκδόσεως ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’
ανέρχεται σε 11.175.440 ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Όλες οι μετοχές είναι κοινές
ονομαστικές και πέραν αυτών δεν υφίστανται άλλοι τίτλοι από τους οποίους να απορρέει δικαίωμα
ελέγχου της Εταιρείας. Κάθε μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις.
Κύριος μέτοχος της Εταιρείας είναι το φυσικό πρόσωπο Μίχος Ιωάννης που συνολικά ελέγχει (άμεσα
και έμμεσα) το 84,79% των δικαιωμάτων ψήφου της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’. Οι
μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δεν υπάρχουν περιορισμοί
στη μεταβίβασή τους, δεν υπάρχουν μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα ελέγχου ούτε υπάρχουν
περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Επίσης, δεν υπάρχουν συμφωνίες πού

τίθενται σε ισχύ,

τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημοσίας
προτάσεως καθώς και συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας
που προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό
της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημοσίας πρότασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή τα
μέλη αυτού δεν έχουν αρμοδιότητα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση νέων μετοχών και αγορά
ιδίων μετοχών. Αρμόδια για τα ανωτέρω θέματα είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ η οποία επιπλέον είναι η μόνη αρμόδια να
αποφασίζει για θέματα όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η τροποποίηση του καταστατικού της
Εταιρείας, η εκλογή μελών Δ.Σ., οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου, ο διορισμός
ελεγκτών της Εταιρείας, η έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών της
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Εταιρείας. Για την τροποποίηση του καταστατικού της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’
απαιτείται απαρτία (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και λήψη
απόφασης με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν
την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθώς και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων
του μέλους του Δ.Σ. με εκείνα της Eταιρείας. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η
αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν
εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.
ε) το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας το οποίο, σύμφωνα
με το καταστατικό της, δύνανται να αποτελείται από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) μέλη που εκλέγονται
από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για ετήσια θητεία, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα μετά
τη Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχθηκαν και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός
της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της
σχετικής απόφασης. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι ή μη, καθώς
και ανώτεροι υπάλληλοι της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά. Το Διοικητικό
Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε
σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, μέχρι δύο (2) Αντιπροέδρους καθώς και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και σε
περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ένας Αντιπρόεδρος και όταν και οι δύο
απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από οιοδήποτε μέλος το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν πάντοτε να
επανεκλεγούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε ο νόμος, το καταστατικό και οι ανάγκες
της Εταιρείας το απαιτούν και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των
παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του. Κάθε
σύμβουλος έχει μία ψήφο και ο Πρόεδρος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως Πρόεδρος δεν έχει
αποφασιστική ψήφο σε καμία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Σύμφωνα με το καταστατικό της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ το Διοικητικό Συμβούλιο
είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση, πράξη ή ενέργεια αφορώσα τη διοίκηση γενικά
της Εταιρείας ή τη διαχείριση γενικά της εταιρικής περιουσίας, να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε
όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους και να ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς
αυτής, συμπεριλαμβανομένης της παροχής προς τρίτους εγγυήσεως από μέρους της Εταιρείας υπέρ
θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής
Συνέλευσης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την
έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση
που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι
της Εταιρείας παραμένει ατομική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4548/2018 (ΦΕΚ Α’
104/13.06.2018).
Η

υφιστάμενη

σύνθεση

του

Δ.Σ.

της

‘‘EPSILON

NET

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’
είναι η ακόλουθη:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα Μέλους

Μίχος Ιωάννης του Νικολάου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου

Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου

Εκτελεστικό Μέλος

Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ

Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου

Εκτελεστικό Μέλος

Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου

Εκτελεστικό Μέλος

Αικατερίνη Δασκαλοπούλου του Γεωργίου Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. περιλαμβάνουν:
•

την έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της
Εταιρείας,
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•

την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη
λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις,

•

την επιλογή και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση της εκτελεστικής ηγεσίας της
Εταιρείας, όπως και την εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής,

•

τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης Διοίκησης και την εναρμόνιση των αμοιβών των
ανώτατων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων
της,

•

τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της
Εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και
πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων,

•

την επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ
αφενός της εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησής της, των μελών του ΔΣ ή των κύριων
μετόχων (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να
διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του ΔΣ), καθώς και την
κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων· για το σκοπό αυτό, το ΔΣ θα πρέπει να
υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών με γνώμονα τη διαφάνεια και την
προστασία των εταιρικών συμφερόντων

•

τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας κανονιστικής συμμόρφωσης της
Εταιρείας,

•

την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας
του συστήματος διοίκησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης
αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη, και

•

τη διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που
διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά
της εταιρείας.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Εταιρείας την 15ης Νοεμβρίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 15ης
Νοεμβρίου 2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου , σε συνδυασμό με την από 16.04.2020
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της οποίας σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν.
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4548/2018 εκλέχθηκε νέο

μη Εκτελεστικό μέλος η κυρία Αικατερίνη Δασκαλοπούλου σε

αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους ΔΣ Σπυρίδωνα Παμπουκίδη.
Στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου λειτουργούν τρεις (3) επιτροπές:
▪ Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
▪ Επιτροπή Καθορισμού Αμοιβών (Remuneration Committee)
H Επιτροπή Ελέγχου της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ έχει την ακόλουθη
σύνθεση:
Ονοματεπώνυμο
Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ

Ιδιότητα

Θέση

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας Πρόεδρος

Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος

Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, αλλά και εκτάκτως
εφόσον τούτο απαιτηθεί. Οι συνεδριάσεις της ευρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) μέλη
της.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ελέγχου ομοίως ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ελέγχου της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ για τρία έτη υπήρξε Ορκωτός Λογιστής σε
Ελεγκτική εταιρεία και έκτοτε μέχρι σήμερα για περίπου έξι έτη είναι στέλεχος οικονομικών
διευθύνσεων σε εταιρείες.
Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το Νόμο 4449/2017, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, περιλαμβάνουν:
▪ την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου
επεξηγώντας πως αυτός συνέβαλε στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
▪ την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την υποβολή
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συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της
▪ την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και
του συστήματος διαχείρισης κινδύνων (Internal Control and Risk Management systems) της
επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου (Internal Audit) της, όσον
αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της ελεγχόμενης οντότητας, χωρίς να παραβιάζει την
ανεξαρτησία της οντότητας αυτής
▪ την παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε
πορίσματα και συμπεράσματα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 26
του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014
▪ την επισκόπηση και παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των
ελεγκτικών γραφείων και ιδίως την καταλληλότητα παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην
ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014
▪ την ευθύνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιριών και την
υποβολή σύστασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον διορισμό νόμιμων ελεγκτών ή
ελεγκτικών γραφείων
Η Επιτροπή Ελέγχου συνδράμει ουσιαστικά το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των
καθηκόντων του καθόσον ενημερώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Νόμου
περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 3016/2002 ή όποτε το επιθυμεί, για την πορεία και τα αποτελέσματα
όλων των ελέγχων που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ενώ και ο
νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο αναφέρει στην Επιτροπή κάθε θέμα που έχει σχέση με την
πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και επιδίδει ιδιαίτερη έκθεση με τυχόν
αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν
τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Επιπρόσθετα, ο νόμιμος ελεγκτής ταυτόχρονα με την έκθεση ελέγχου για τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας παραδίδει στην Επιτροπή Ελέγχου την προβλεπόμενη στο άρθρο 11 του
Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 συμπληρωματική έκθεση.
Η Επιτροπή Αποδοχών της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ έχει την ακόλουθη
σύνθεση:
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Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Θέση

Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πρόεδρος

Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος

Κομνηνό Νικόλαο του Ζαχαρία

Ο σχηματισμός απαρτίας για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής προϋποθέτει την παρουσία της
πλειοψηφίας των μελών της και για οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της απαιτείται η ψήφος της
πλειοψηφίας των παρισταμένων μελών της. Η Επιτροπή Αποδοχών λειτουργεί συμβουλευτικά προς
το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με εξουσίες που της απονέμονται από το τελευταίο. Ασχολείται
με θέματα στελέχωσης της Εταιρείας και προτείνει την πολιτική αμοιβών, παροχών και κινήτρων για
τα στελέχη και το προσωπικό επιβλέποντας την τήρηση της εν λόγω πολιτικής.
στ) η Εταιρεία επιλέγει να διατηρεί Διοικητικό Συμβούλιο με αριθμό μελών στο ανώτατο
προβλεπόμενο στο Καταστατικό της όριο των 12 Συμβούλων προκειμένου να εκπροσωπούνται σε
αυτό στελέχη με ευρύ πεδίο επιστημονικών γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που ανταποκρίνονται
στους εταιρικούς στόχους και παράλληλα διασφαλίζεται, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό,
σχετική ισορροπία μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών. Δεν υφίσταται κάποιος
ειδικότερος περιορισμός ως προς την ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό
των Συμβούλων. Στο πλαίσιο αυτό η αρχή του μη περιορισμού λόγω ειδικών χαρακτηριστικών
τηρείται τόσο στην επιλογή των Μελών του ΔΣ, όσο και στην επιλογή των μελών της Ανώτατης
Διευθυντικής Ομάδας της εταιρείας, επιτρέποντας την έκφραση διαφορετικών οπτικών, που να
αντανακλούν το κοινωνικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της εταιρείας, και με στόχο το πλαίσιο
εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Η ανώτατη διοικητική ομάδα που χειρίζεται τον
κύριο όγκο των καθημερινών θεμάτων της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’
αποτελείται από στελέχη που βρίσκονται στην εταιρεία από την ίδρυσή της ή την αρχική φάση
επιχειρηματικής ανάπτυξης διαθέτουν εξαιρετική γνώση των ιδιαιτεροτήτων του τομέα της
Πληροφορικής , καθώς και Διευθυντές οι οποίοι διαθέτουν πολυετή εργασιακή εμπειρία σε επιμέρους
τομείς δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι λαμβανόμενες
αποφάσεις χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα & ορθότητα και ταυτόχρονα διακρίνονται για τον
μακροχρόνιο χαρακτήρα τους με γνώμονα τη σταθερή μεγιστοποίηση της μετοχικής αξίας.
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Γενική Συνέλευση των μετόχων
Βασικές εξουσίες
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, συγκαλούμενο από το Διοικητικό
Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία και στο οποίο
δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Ειδικότερα η Γενική
Συνέλευση είναι µόνη αρµόδια ν' αποφασίζει για :
α)

Τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συµπεριλαµβάνονται και οι αυξήσεις
ή µειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου,

β) Εκλογή Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή των ελεγκτών,
γ)

Έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας,

δ)

∆ιάθεση των ετησίων κερδών,

ε)

Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

στ) ∆ιορισµό εκκαθαριστών,
ζ)

Αλλαγή των Μελών του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου
δήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήµου
όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, τουλάχιστον µία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα
σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής της χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση).
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική
Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο.
Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης/Δικαιώματα Μετόχων και άσκησή τους.
Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι
πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική
Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, και των δικαιωμάτων τους κατά
τη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
η Εταιρεία πρέπει να αναρτά στον ιστότοπο της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά με:
- την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων,
- τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
- προσθήκης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και τις προθεσμίες
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εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν,
- τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα
χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου,
- την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των
αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων,
- τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του Δ.Σ., και
- το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλησης.
H Εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες
δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το
συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον
αριθμό των αποχών.
Δικαιώματα Μετόχων
Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή
τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον
κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού
και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες
λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.
Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση, με την επιφύλαξη των
οριζόμενων στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018 για την κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών. Όλα τα
δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το
ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών
μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας
Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.
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Α. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημείωση

31.12.2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από μισθώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού

6
7
8
9
10
11
12
13

2.881.597,51
4.837.219,50
1.145.889,61
3.521,30
79.211,70
73.173,31
9.020.612,93

1.095.070,72
5.542.692,66
179.965,96
3.521,30
68.611,48
6.889.862,12

1.822.436,29
4.727.434,76
3.042.591,02
1.145.889,61
3.521,30
604.475,71
61.933,59
11.408.282,28

966.559,60
5.370.478,40
2.940.241,02
179.965,96
3.521,30
58.485,08
9.519.251,36

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Αξιόγραφα Eμπορικού Xαρτοφυλακίου
Απαιτήσεις από μισθώσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού

14
15
16
12
17
18

20.138,50
8.668.132,74
268.922,00
535.027,76
8.593.947,46
18.086.168,46

33.961,37
7.567.250,36
265.507,00
336.904,35
7.708.634,68
15.912.257,76

16.801,34
7.186.035,50
88.656,47
453.765,89
5.320.158,43
13.065.417,63

29.382,69
6.414.758,59
337.257,40
4.827.596,80
11.608.995,48

27.106.781,39

22.802.119,88

24.473.699,91

21.128.246,84

3.352.632,00
(35.863,68)
8,61
1.415.485,10
8.204.742,08
12.937.004,11
569.547,95
13.506.552,06

3.352.632,00
8,61
1.327.910,96
7.168.145,89
11.848.697,46
225.998,13
12.074.695,59

3.352.632,00
(35.863,68)
8,61
1.336.448,88
7.897.086,83
12.550.312,64
12.550.312,64

3.352.632,00
8,61
1.284.014,33
6.953.094,67
11.589.749,61
11.589.749,61

Σύνολο Ενεργητικού

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ίδιες Μετοχές
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αποδιδόμενων σε Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

19
20
21
22
23
24

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
Υποχρεώσεις Μίσθωσης
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

25
26
11
27
28

4.252.785,18
1.439.564,38
1.107.870,45
133.267,86
6.933.487,87

4.961.963,46
36.299,91
938.474,64
134.540,65
6.071.278,66

4.222.178,93
1.200.222,46
28.161,88
822.291,26
133.267,86
6.406.122,39

4.892.455,05
112.230,42
685.585,07
134.540,65
5.824.811,19

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

29
25
26
30
31

1.439.563,12
2.552.049,43
348.424,65
1.415.195,87
911.508,39
6.666.741,46

1.236.264,55
900.838,86
1.176.908,98
1.342.133,24
4.656.145,63

950.299,44
2.513.119,63
297.122,50
1.065.652,69
691.070,62
5.517.264,88

767.850,92
863.887,52
943.096,50
1.138.851,10
3.713.686,04

Σύνολο Υποχρεώσεων

13.600.229,33

10.727.424,29

11.923.387,27

9.538.497,23

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

27.106.781,39

22.802.119,88

24.473.699,91

21.128.246,84

Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης αναμορφώθηκαν προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου (βλέπε σημείωση
42).
Ο Όμιλος, από 1.1.2019, εφήρμοσε το ΔΠΧΑ 16 χωρίς να προβεί σε αναμόρφωση των κονδυλίων της συγκριτικής χρήσης, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις
του Προτύπου, και ως εκ τούτου τα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης δεν είναι συγκρίσιμα.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 58 έως 161 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Χρήσεως

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Σημείωση

1.1-31.12.2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2018

1.1-31.12.2019

1.1-31.12.2018

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος Πωλήσεων

32

17.977.982,38
(7.773.931,39)

16.227.735,03
(7.676.286,65)

13.651.874,73
(6.440.840,64)

12.410.169,23
(6.397.501,55)

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως
Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως

33
32
32
32
33

10.204.050,99
55.135,30
(301.680,19)
(5.567.945,45)
(2.343.648,85)
(291.592,56)

8.551.448,38
143.368,33
(300.207,58)
(3.894.865,91)
(3.174.671,28)
(56.827,91)

7.211.034,09
50.892,37
(216.163,88)
(4.020.607,84)
(1.433.462,45)
(235.472,35)

6.012.667,68
122.058,84
(214.038,96)
(2.707.204,98)
(2.253.982,14)
(23.570,46)

Λειτουργικά Κέρδη
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών

34
34
9

1.754.319,24
38.996,68
(391.176,93)
(34.076,35)

1.268.244,03
19.552,63
(245.979,99)
6.768,96

1.356.219,94
48.560,77
(351.315,35)
(34.076,35)

935.929,98
12.885,40
(246.319,59)
6.768,96

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος

11

1.368.062,64
40.220,38

1.048.585,63
(9.649,28)

1.019.389,01
29.301,99

709.264,75
(4.050,68)

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων (Α)

1.408.283,02

1.038.936,35

1.048.691,00

705.214,07

Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες Μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.161.889,62
246.393,40

824.716,12
214.220,23

1.048.691,00
-

705.214,07
-

1.408.283,02

1.038.936,35

1.048.691,00

705.214,07

(71.802,68)
17.232,64

-

(68.768,80)
16.504,51

-

(54.570,04)

-

(52.264,29)

-

1.353.712,98

1.038.936,35

996.426,71

705.214,07

1.108.813,16
244.899,82

824.716,12
214.220,23

996.426,71
-

705.214,07
-

1.353.712,98

1.038.936,35

996.426,71

705.214,07

10.945.808

5.587.720

10.945.808

5.587.720

0,1287

0,1859

0,0958

0,1262

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους
Αναλογιστικά Κέρδη / (ζημιές) σε Προγράμματα Παροχών Προσωπικού
Φόρος που αναλογεί

27
11

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α) + (Β)
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες Μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών
Κοινές Ονομαστικές Μετοχές
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή σε €

35

Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης αναμορφώθηκαν προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου (βλέπε σημείωση
42).
Ο Όμιλος, από 1.1.2019, εφήρμοσε το ΔΠΧΑ 16 χωρίς να προβεί σε αναμόρφωση των κονδυλίων της συγκριτικής χρήσης, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις
του Προτύπου, και ως εκ τούτου τα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης δεν είναι συγκρίσιμα.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 58 έως 161 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

Ίδιες Μετοχές

Υπόλοιπο Κερδών εις

Αποθεματικά

Νέο

Ποσά εκφρασμένα σε €
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018

1.676.316,00

-

3.002.726,86

-

-

1.676.316,00

-

3.002.726,86

Αναδρομική Εφαρμογή IFRS 9
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 Μετά Φόρων

Διαφορά από Έκδοση

Δικαιώματα

Μετοχών Υπέρ το

Μειοψηφίας

Σύνολο

Άρτιο

6.428.853,62

446.210,40

48.490,90

-

-

6.308.129,21

446.210,40

48.490,90

11.481.873,37
1.038.936,35

(120.724,41)
-

11.602.597,78
(120.724,41)

-

-

-

1.038.936,35

-

-

1.676.316,00

-

(1.676.316,00)

-

-

-

-

Αύξηση / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου / Επιστροφή σε Μετόχους

-

-

-

-

(446.201,79)

-

(446.201,79)

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

-

-

35.662,78

(35.662,78)

-

-

-

Μεταφορά σε Λοιπά Αποθεματικά

-

-

(34.162,68)

34.250,34

-

-

87,66

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν στα Ίδια Κεφάλαια 31.12.2019

-

-

-

36.713,07

-

(36.713,00)

0,07

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν στα Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018

-

-

-

(214.220,30)
-

-

214.220,23

(0,07)

3.352.632,00

-

1.327.910,96

7.168.145,89

8,61

225.998,13

-

-

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

12.074.695,59
--

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2019

3.352.632,00

-

1.327.910,96

7.168.145,89

8,61

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2019 Μετά Φόρων

-

-

-

1.408.283,02

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που Αναλογεί σε Δικαιώματα Μειοψηφίας

-

-

-

-

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

-

-

52.434,55

Αγορά Ίδιων Μετοχών

-

(35.863,68)

Μεταφορά σε Λοιπά Αποθεματικά

-

Αναλογιστικά αποτελέσματα

-

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν στα Ίδια Κεφάλαια 31.12.2019
Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν στα Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

225.998,13

12.074.695,59

-

-

1.408.283,02

-

98.650,00

98.650,00

(52.434,55)

-

-

-

-

-

-

-

(35.863,68)

-

35.139,59

(19.782,42)

-

-

15.357,17

-

-

(54.570,04)

-

-

(54.570,04)

-

-

-

1.493,58

-

(1.493,58)

-

-

-

-

(246.393,40)
-

-

246.393,40

-

3.352.632,00

(35.863,68)

1.415.485,10

8,61

569.547,95

13.506.552,06

Μετοχικό Κεφάλαιο

Ίδιες Μετοχές

8.204.742,08

Υπόλοιπο Κερδών εις

Αποθεματικά

Νέο

Ποσά εκφρασμένα σε €

Διαφορά από Έκδοση
Σύνολο

Μετοχών Υπέρ το
Άρτιο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018
Αναδρομική Εφαρμογή IFRS 9
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 Μετά Φόρων
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Αύξηση / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου / Επιστροφή σε Μετόχους
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

1.676.316,00

-

2.924.667,55

-

-

-

6.347.786,12

1.676.316,00

-

2.924.667,55

6.283.543,38

446.210,40

11.330.737,33
705.214,07

(64.242,74)

446.210,40
-

11.394.980,07
(64.242,74)
-

-

-

-

705.214,07

-

1.676.316,00

-

(1.676.316,00)

-

-

-

-

-

-

-

(446.201,79)

(446.201,79)

-

-

35.662,78
-

3.352.632,00

-

1.284.014,33

(35.662,78)
6.953.094,67

-

-

8,61

11.589.749,61
--

-

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2019

3.352.632,00

-

1.284.014,33

6.953.094,67

8,61

11.589.749,61

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2019 Μετά Φόρων

-

-

-

1.048.691,00

-

1.048.691,00

Αγορά Ίδιων Μετοχών

-

(35.863,68)

-

-

-

(35.863,68)

Αναλογιστικά αποτελέσματα

-

-

-

(52.264,29)

-

(52.264,29)

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

-

-

52.434,55
-

(52.434,55)

-

-

3.352.632,00

(35.863,68)

1.336.448,88

8,61

12.550.312,64

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

7.897.086,83

Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης αναμορφώθηκαν προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου (βλέπε σημείωση
42).
Οι σημειώσεις στις σελίδες 58 έως 161 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών

ΟΜΙΛΟΣ

Έμμεση Μέθοδος
Ποσά εκφρασμένα σε €
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

1.1-31.12.2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-31.12.2018

1.1-31.12.2019

1.1-31.12.2018

1.368.062,64

1.048.585,63

1.019.389,01

709.264,75

1.510.546,47
372.889,42
3.415,00
(28.492,62)
397.147,38

1.114.429,52
62.109,58
87,66
5.884,23
245.979,99

1.274.002,87
287.818,95

1.027.654,96
55.867,41

(20.739,87)
351.223,00

33.700,69
224.630,61

13.822,87
(993.996,50)
(67.995,11)

7.167,09
34.258,63
(1.102.574,28)

12.581,35
(1.111.115,47)
302.153,23

4.834,38
(577.807,81)
(62.238,17)

(344.051,76)
(58.058,59)

(283.689,88)
(52.635,06)

(315.665,85)
(38.262,04)

(261.940,10)
(54.362,76)

2.173.289,20

1.079.603,11

1.761.385,18

1.099.603,96

(1.000.000,00)
(493.888,84)
8.000,00
54.618,65
(1.632,47)

(6.768,96)
(587.548,07)
18.258,07
19.012,88
60.647,00

(1.102.350,00)
(466.097,26)
8.000,00
48.172,87
48.560,77
-

(6.768,96)
(584.143,84)
18.258,07
12.885,40
-

(1.432.902,66)

(496.399,08)

(1.463.713,62)

(559.769,33)

98.650,00
(446.201,79)
(35.863,68)
2.195.515,00
(1.294.723,82)
(372.449,47)

3.803.292,93
(802.410,04)
-

(446.201,79)
(35.863,68)
2.195.515,00
(1.252.116,16)
(266.443,30)

3.803.292,93
(767.697,65)

144.926,24

3.000.882,89

194.890,07

3.035.595,28

885.312,78

3.584.086,92

492.561,63

3.575.429,91

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου

7.708.634,68

4.124.547,76

4.827.596,80

1.252.166,89

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου

8.593.947,46

7.708.634,68

5.320.158,43

4.827.596,80

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Μισθώματα εισπραχθέντα
Τόκοι εισπραχθέντες
Λοιπά στοιχεία επενδυτικών ροών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου
Ίδιες Μετοχές
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)

Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης αναμορφώθηκαν προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου (βλέπε σημείωση
42).
Ο Όμιλος, από 1.1.2019, εφήρμοσε το ΔΠΧΑ 16 χωρίς να προβεί σε αναμόρφωση των κονδυλίων της συγκριτικής χρήσης, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις
του Προτύπου, και ως εκ τούτου τα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης δεν είναι συγκρίσιμα.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 58 έως 161 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Β. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019
1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία
Η μητρική εταιρεία ‘‘EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας’’
με τον διακριτικό τίτλο ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’, ιδρύθηκε με τη σημερινή της μορφή το έτος 1999 (Φ.Ε.Κ. 6383 /
04.08.1999). Η αρχική επωνυμία είχε οριστεί ως: ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – Ανώνυμη Βιοτεχνική και
Εμπορική Εταιρεία Εκδόσεων, Πληροφορικής και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας’’ με τον διακριτικό τίτλο
‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.’’ και τροποποιήθηκε στην ως άνω ισχύουσα, κατόπιν της από 14.02.2004
απόφασης της 12ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. 2497 / 24.03.2004), καθώς επίσης και της από
22.05.2008 απόφασης της 9ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. 6356 / 04.07.2008).
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, στο Δήμο Πυλαίας του Ν. Θεσσαλονίκης – Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 –
Ζώνη ΕΜΟ. Ως αρχική έδρα είχε οριστεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ με την από 20.09.2002 απόφαση της 9ης Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. 02.10.2002) έγινε η μεταφορά αυτής στο Δήμο Πυλαίας. Η ηλεκτρονική
διεύθυνση της εταιρείας είναι www.epsilonnet.gr.
Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με Αριθμό Μητρώου 43452/62/Β/99/194 και η
διάρκεια ζωής της ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη, μέχρι την 22η Ιουλίου 2049.
Η ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’ δραστηριοποιείται στον κλάδο πληροφορικής και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη λογισμικών
προγραμμάτων για οικονομολόγους, λογιστές – φοροτεχνικούς, λογιστικά γραφεία και τμήματα λογιστηρίων και
οικονομικής διεύθυνσης εταιρειών. Επιπρόσθετα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια οικονομικού, επιστημονικού
περιεχομένου. Τέλος, εκδίδει και πωλεί το εβδομαδιαίο οικονομικό περιοδικό ‘‘EPSILON 7’’ και εμπορεύεται
επιστημονικά – φορολογικά βιβλία.
Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της “EPSILON NET Α.Ε.” (“ο Όμιλος”) περιλαμβάνουν τις
οικονομικές καταστάσεις της μητρικής “EPSILON NET Α.Ε.” και των θυγατρικών της, “EPSILON PYLON Α.Ε.”,
“EPSILON HR Α.Ε.”, “EPSILON EUROPE PLC” “ EVOLUTIONSNT PLC ” και “EVOLUTIONSNT (UK)
LTD”. Η ανώνυμη εταιρεία “EPSILON NET Α.Ε.” συνέταξε για πρώτη φορά ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
στη χρήση 2009.
Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2019 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ την 22η Ιουνίου 2020, έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή
τους στον διαδικτυακό χώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και της Εταιρείας, στη διεύθυνση www.epsilonnet.gr,
όπου θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και τελούν υπό την έγκριση
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής:
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της “EPSILON NET Α.Ε.”, όπως συγκροτήθηκε σε Σώμα την 15η Νοεμβρίου
2019, έχει σήμερα ως ακολούθως:
- Μίχος Ιωάννης του Νικολάου

:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

- Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου

:

Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

- Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου

:

Εκτελεστικό Μέλος

- Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ

:

Εκτελεστικό Μέλος

- Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου

:

Εκτελεστικό Μέλος

- Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου

:

Εκτελεστικό Μέλος

- Αικατερίνη Δασκαλοπούλου του Γεωργίου

:

Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία

:

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

:

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρείας την 15.11.2019, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 15.11.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ,
σε συνδυασμό με την από 16.04.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της οποίας σύμφωνα με το άρθρο
82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 εκλέχθηκε νέο

μη Εκτελεστικό μέλος η κυρία Αικατερίνη Δασκαλοπούλου σε

αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους ΔΣ Σπυρίδωνα Παμπουκίδη.
Εποπτεύουσα Αρχή

:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου

:

038383705000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

:

099357493

Νομικοί Σύμβουλοι

:

Μιχαλόπουλος Πασχάλης

Ελεγκτής

:

Ελένη Σκαλιώτου ΑΜ ΣΟΕΛ 23671
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global

2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της “ EPSILON NET Α.Ε.” της 31ης Δεκεμβρίου 2019 που
καλύπτουν την 20η εταιρική χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019, έχουν συνταχθεί με βάση:
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-

την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες,

-

την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern),

-

την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων,

και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισμού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002.
Η σύνταξη των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί όπως η Εταιρεία
προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού, παθητικού, εσόδων
και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρεία για τη λήψη
αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στηρίζονται
σε ιστορικά δεδομένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές.
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι
επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις κατά το
χρόνο που πραγματοποιούνται.
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, εκτός
αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με
αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018.
Σημειώνεται, ωστόσο, πως η υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 16 επέφερε τροποποιήσεις στις ακολουθούμενες λογιστικές αρχές
που αφορούν στις μισθώσεις. Οι λογιστικές αυτές αρχές, οι οποίες έχουν εφαρμογή από 1.1.2019, παρουσιάζονται στο
κεφάλαιο λογιστικές αρχές, κατωτέρω. Η συγκριτική πληροφόρηση για το 2018 δεν αναμορφώθηκε, όπως σχετικά
επιτρέπεται από το ΔΠΧΠ 16. Επιπρόσθετα, οι ακολουθούμενες λογιστικές αρχές της τρέχουσας περιόδου έλαβαν υπόψη
τα ακόλουθα νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων καθώς και τη Διερμηνεία 23, τα οποία εκδόθηκαν από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόστηκαν από
1.1.2019:
Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες
• Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα”:
Χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητική αποζημίωση (Κανονισμός 2018/498/22.3.2018)
Την 12.10.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 9 με την οποία
επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά αρνητικής
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αποζημίωσης, που διαφορετικά θα αποτιμώνταν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο
αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή
θέση. Η τροποποίηση του ΔΠΧΠ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου (Solely
Payments of Principal and Interest- SPPI) ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του
συμβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση
για την πρόωρη λήξη του συμβολαίου.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου.
• Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 16: “Μισθώσεις” (Κανονισμός 2017/1986/31.10.2017).
Την 13.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το πρότυπο ΔΠΧΠ 16 “Μισθώσεις” το
οποίο αντικαθιστά:
•

το ΔΛΠ 17 “Μισθώσεις”,

•

τη Διερμηνεία 4 “Προσδιορισμός του αν μία συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση”,

•

τη Διερμηνεία 15 “Λειτουργικές μισθώσεις - Κίνητρα” και

•

τη Διερμηνεία 27 “Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που εμπεριέχουν το νομικό τύπο μίας μίσθωσης”

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ στην ουσία διατηρεί τις
υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων απαιτήσεων, καταργείται για
τους μισθωτές η διάκριση των μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Οι μισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε
σύμβαση μισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 μήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισμό τους το δικαίωμα χρήσης του
μισθωμένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων. Ο ανωτέρω χειρισμός δεν
απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή.
Το δικαίωμα χρήσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης
μίσθωσης, τις αρχικές άμεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές μισθωμάτων και την εκτίμηση κόστους από την
υποχρέωση αποκατάστασης του στοιχείου.
Η υποχρέωση μίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των μελλοντικών
υπολειπόμενων πληρωμών μισθωμάτων.

Επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 16
Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 16 χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη προσέγγιση
καταχωρίζοντας, κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής, δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου με ποσό που
ισούται με την υποχρέωση από τη μίσθωση, προσαρμοσμένο κατά το ποσό τυχόν προπληρωμένων ή δουλευμένων
μισθωμάτων που αφορούν την εν λόγω μίσθωση και δεν αναμόρφωσε τα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου σύμφωνα
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με τις μεταβατικές διατάξεις του προτύπου. Κατά συνέπεια, τα κονδύλια της συγκριτικής περιόδου δεν είναι
συγκρίσιμα.
Κάνοντας χρήση της πρακτικής διευκόλυνσης (practical expedient) ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία
πρώτης εφαρμογής, δεν επαναξιολόγησαν εάν μία σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μία μίσθωση και συνεπώς εφάρμοσε
το πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν προηγουμένως αναγνωρισθεί ως μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17.
Επίσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία επέλεξαν τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις κατά τη μετάβαση:
- εφάρµοσαν ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο για όλες τις κατηγορίες λειτουργικών µισθώσεων
- εξαίρεσαν το αρχικό κόστος σύναψης σύμβασης από την αποτίμηση του δικαιώματος χρήσης
- χρησιμοποίησαν την αποκτηθείσα γνώση για τον καθορισμό της διάρκειας μίσθωσης εάν η σύμβαση περιλαμβάνει
δικαιώματα παράτασης ή καταγγελίας της μίσθωσης
- για συμβάσεις που έχουν λήξει για τον καθορισμό της διάρκειας μίσθωσης εκτίμησαν το χρονικό διάστημα
παραμονής στο μίσθιο και
- για τον προσδιορισμό της αξίας κτήσεως των ενσώματων μισθωμένων παγίων πως αυτή είναι ίση με την υποχρέωση
από τη μίσθωση, προσαρμοσμένη κατά το ποσό τυχόν προπληρωμένων ή δουλευμένων μισθωμάτων που αφορούν
την εν λόγω μίσθωση και τα οποία είχαν αναγνωριστεί στον ισολογισμό αμέσως πριν από την ημερομηνία της
αρχικής εφαρμογής.
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν εφάρμοσαν τις νέες διατάξεις στις μισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους 12 μήνες (short term) καθώς και στις μισθώσεις στις οποίες το στοιχείο που εκμισθώνεται είναι
χαμηλής αξίας (μικρότερης των € 5.000 όταν είναι καινούργιο). Σημειώνεται ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία για τις
μισθώσεις που λήγουν εντός του 2019 και που, ωστόσο, αναμένεται να ανανεωθούν, προέβησαν σε εκτιμήσεις για την
ανανέωσή τους.
Ο Όμιλος για να προεξοφλήσει τα υπολειπόμενα μελλοντικά μισθώματα χρησιμοποίησε το οριακό επιτόκιο δανεισμού
(IBR) το οποίο προσδιόρισε χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο του εξασφαλισμένου δανεισμού.
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΠ 16, ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνώρισαν την 1.1.2019 δικαιώματα
χρήσης στα ενσώματα πάγια, απαιτήσεις από μισθώσεις και υποχρεώσεις μισθώσεων χωρίς να υπάρχει επίπτωση στην
Καθαρή Θέση. Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 αναγνωρίστηκαν:

-

Δικαίωμα χρήσης κτιρίων
Δικαίωμα χρήσης αυτοκινήτων
Απαιτήσεις από μισθώσεις
Υποχρεώσεις από μισθώσεις

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.676.509,72
235.706,90
(1.912.216,62)

756.922,11
159.697,72
741.305,05
(1.657.924,88)

• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19 “Παροχές σε εργαζομένους” - Τροποποίηση, περικοπή ή
διακανονισμός του Προγράμματος Παροχών (Κανονισμός 2019/402/13.3.2019)
Την 7.2.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 19 μέσω της
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οποίας διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές
στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή
διακανονισμού, πρέπει να γίνει επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π.
19 προβλέπει ότι το τρέχον κόστος υπηρεσίας και ο τόκος επί της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) για το υπόλοιπο
της περιόδου αναφοράς, μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις παραδοχές που
χρησιμοποιήθηκαν κατά τον επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης. Επίσης, με την τροποποίηση
του Δ.Λ.Π. 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού στις απαιτήσεις
αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (asset ceiling).
Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 “Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες”:
Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες (Κανονισμός 2019/237/8.2.2019)
Την 12.10.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 28 για να
αποσαφηνίσει ότι ο λογιστικός χειρισμός των μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε μία συγγενή ή κοινοπραξία που
περιλαμβάνονται στην καθαρή επένδυση στην εν λόγω συγγενή ή κοινοπραξία - για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η
μέθοδος της καθαρής θέσης -πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 9, συμπεριλαμβανομένου των απαιτήσεων
απομείωσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν προσαρμογές στη
λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 28.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
• Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων - κύκλος 2015-2017 (Κανονισμός 2019/412/14.3.2019)
Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συμβούλιο εξέδωσε,
την 12.12.2017, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιμέρους πρότυπα.
Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου.
• Διερμηνεία 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τους λογιστικούς χειρισμούς φόρου εισοδήματος” (Κανονισμός
2018/1595/23.10.2018)
Την 7.6.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερμηνεία 23. Η Διερμηνεία
αποσαφηνίζει την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και αποτίμησης του Δ.Λ.Π. 12 όταν υπάρχει αβεβαιότητα
αναφορικά με το λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος. Η Διερμηνεία ειδικότερα διευκρινίζει τα εξής:
• Μία οικονομική οντότητα θα καθορίσει αν θα εξετάσει τις αβεβαιότητες διακριτά ή σε συνδυασμό με άλλες
αβεβαιότητες ανάλογα με το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την επίλυση της αβεβαιότητας.
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• Οι εκτιμήσεις που γίνονται αναφορικά με τον έλεγχο των λογιστικών χειρισμών από τις φορολογικές αρχές θα
πρέπει να βασίζονται στο ότι οι φορολογικές αρχές θα εξετάσουν μόνο τα ποσά που έχουν δικαίωμα να εξετάσουν
και στο ότι θα έχουν πλήρη γνώση της σχετικής πληροφόρησης όταν διενεργούν τον έλεγχο.
• Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των φορολογικών βάσεων, των μη
χρησιμοποιηθέντων φορολογικών ζημιών, των μη χρησιμοποιηθέντων πιστωτικών φόρων και των φορολογικών
συντελεστών η οικονομική οντότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη της το πόσο πιθανό είναι οι φορολογικές αρχές να
αποδεχθούν την αβεβαιότητα στο χειρισμό του φόρου.
Οι εκτιμήσεις της οικονομικής οντότητας θα πρέπει να επαναξιολογούνται όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές στα
γεγονότα και στις συνθήκες καθώς και όταν νέα πληροφόρηση καθίσταται διαθέσιμη.
Η υιοθέτηση της ανωτέρω Διερμηνείας δεν είχε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
Εκτός των προτύπων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει τις κατωτέρω τροποποιήσεις
προτύπων των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για χρήσεις με έναρξη μετά την 1.1.2020 και δεν έχουν εφαρμοστεί
πρόωρα από την Εταιρεία και τον Όμιλο.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 9 “Χρηματοοικονομικά μέσα”,
του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 “Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση” και του Διεθνούς
Προτύπου

Χρηματοοικονομικής

Πληροφορήσεως

7

“Χρηματοοικονομικά

μέσα:

Γνωστοποιήσεις”:

Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς.
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2020
Την 26.9.2019 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ΔΠΧΠ 9, ΔΛΠ 39 και
ΔΠΧΠ 7 σύμφωνα με την οποία παρέχονται προσωρινές εξαιρέσεις από την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων της
λογιστικής αντιστάθμισης στο πλαίσιο της εφαρμογής της μεταρρύθμισης του επιτοκίου αναφοράς (Interest rate
benchmark reform). Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις αυτές, οι εταιρείες που εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις μπορούν
να υποθέτουν ότι το επιτόκιο αναφοράς δεν θα αλλάξει ως αποτέλεσμα εφαρμογής της μεταρρύθμισης του επιτοκίου
αναφοράς. Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:
- Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθμίσεις ταμειακών ροών,
- Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και το μέσο αντιστάθμισης,
- Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
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• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων” και του
Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 8 “Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη”:
Ορισμός σημαντικότητας (Κανονισμός 2019/2104/29.11.2019)
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2020
Την 31.10.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων
εξέδωσε τροποποιήσεις στο Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π. 8 ώστε να εναρμονίσει τον ορισμό της σημαντικότητας σε όλα τα
πρότυπα και να αποσαφηνίσει ορισμένα σημεία του ορισμού.
Ο νέος ορισμός προβλέπει ότι μία πληροφορία είναι σημαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή
ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναμενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των
οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν
παραδείγματα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σημαντικής πληροφορίας. Επίσης, το
Συμβούλιο τροποποίησε τον ορισμό της σημαντικότητας στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Conceptual Framework) ώστε
να τον εναρμονίσει με το νέο ορισμό σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π.8.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εξετάζουν την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις
οικονομικές τους καταστάσεις.
Επίσης, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχει εκδώσει τα κατωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις
προτύπων τα οποία όμως δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα
από την Εταιρεία και τον Όμιλο.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 3 “Συνενώσεις Επιχειρήσεων”:
Ορισμός επιχείρησης
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2020
Την 22.10.2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 3 με στόχο
να αντιμετωπιστούν δυσκολίες που προκύπτουν όταν μία οντότητα προσδιορίζει εάν απέκτησε μία επιχείρηση ή μία
ομάδα στοιχείων ενεργητικού. Με τις τροποποιήσεις αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει κατ’ ελάχιστον
να πληρούνται ώστε να έχει αποκτηθεί επιχείρηση, αφαιρείται η αξιολόγηση της ικανότητας του συμμετέχοντα στην
αγορά να αντικαταστήσει ελλείποντα μέρη, οριοθετείται ο ορισμός της παραγωγής, προστίθενται οδηγίες για την
αξιολόγηση του κατά πόσο μία αποκτώμενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται μία προαιρετική άσκηση
συγκέντρωσης εύλογης αξίας με ενδεικτικά παραδείγματα.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις
οικονομικές τους καταστάσεις.
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• Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 ”Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις” και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 ”Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες”: Συναλλαγή
πώλησης ή εισφοράς μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας
Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής: Δεν έχει ακόμα καθοριστεί
Την 11.9.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 10 και Δ.Λ.Π.
28 με σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισμό μίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς στοιχείων του ενεργητικού
της μητρικής Εταιρείας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο. Ειδικότερα, το ΔΠΧΠ 10 τροποποιήθηκε
έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως αποτέλεσμα μίας συναλλαγής με μία συγγενή ή κοινοπραξία,
μία εταιρεία χάσει τον έλεγχο επί θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά “επιχείρηση” βάσει του ΔΠΧΠ 3, θα
αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της μόνο εκείνο το μέρος του κέρδους ή της ζημίας που σχετίζεται με το ποσοστό
συμμετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο μέρος του κέρδους της συναλλαγής θα
απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής
διατηρεί ποσοστό συμμετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το
κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου αποτίμηση της συμμετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μόνο στο βαθμό που
αφορά το ποσοστό συμμετοχής των άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται με το λογιστικό
υπόλοιπο της συμμετοχής στην πρώην θυγατρική.
Αντίστοιχα, στο Δ.Λ.Π. 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η μερική αναγνώριση κέρδους ή ζημίας στα
αποτελέσματα του επενδυτή θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη συγγενή ή στην κοινοπραξία
δεν πληρούν τον ορισμό της “επιχείρησης”. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζημία
στα αποτελέσματα του επενδυτή.
Την 17.12.2015 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ημερομηνία υποχρεωτικής
εφαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής
θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αφού λάβει
υπόψη του τα αποτελέσματα του έργου που εκπονεί για τη λογιστική της μεθόδου της καθαρής θέσης.
• Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 14: ”Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί υπό καθεστώς
ρύθμισης”
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2016.
Την 30.1.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 14. Το νέο πρότυπο, που έχει
προσωρινό χαρακτήρα, πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους
αναβαλλόμενους λογαριασμούς υπό καθεστώς ρύθμισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων προβλέπεται από τις
τοπικές νομοθεσίες όταν μία Εταιρεία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή ρυθμίζεται από κάποιον
κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρμογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και
μόνο για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθμίζονται από κάποιο φορέα και που σύμφωνα με τα
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προηγούμενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασμούς στις οικονομικές τους καταστάσεις. Το
ΔΠΧΠ 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα
σχετικά κονδύλια.
Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην προχωρήσει στην υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου
αναμένοντας την έκδοση του οριστικού προτύπου.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
• Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 17 “Ασφαλιστήρια Συμβόλαια”
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2021
Την 18.5.2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΠ 17 το οποίο αντικαθιστά το
ΔΠΧΠ 4 “Ασφαλιστήρια Συμβόλαια”. Σε αντίθεση με το ΔΠΧΠ 4, το νέο πρότυπο εισάγει μία συνεπή μεθοδολογία
αποτίμησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι κυριότερες αρχές του ΔΠΧΠ 7 είναι οι ακόλουθες:
Μία εταιρεία:
- προσδιορίζει ως ασφαλιστήρια συμβόλαια τις συμβάσεις εκείνες με τις οποίες η οικονομική οντότητα αποδέχεται
σημαντικό ασφαλιστικό κίνδυνο από άλλο μέρος (τον αντισυμβαλλόμενο) συμφωνώντας να αποζημιώσει τον
αντισυμβαλλόμενο εάν ένα συγκεκριμένο αβέβαιο μελλοντικό συμβάν επηρεάζει αρνητικά τον αντισυμβαλλόμενο,
- διαχωρίζει συγκεκριμένα ενσωματωμένα παράγωγα, διακριτά επενδυτικά στοιχεία και διαφορετικές υποχρεώσεις
απόδοσης από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια,
- διαχωρίζει τις συμβάσεις σε ομάδες που θα αναγνωρίσει και θα αποτιμήσει,
- αναγνωρίζει και αποτιμά τις ομάδες των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με βάση:
i. μια αναπροσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών (ταμειακές ροές
εκπλήρωσης) που ενσωματώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις ταμειακές ροές εκπλήρωσης με
τρόπο που συνάδει με τις παρατηρήσιμες πληροφορίες της αγοράς, πλέον (εάν αυτή η αξία είναι μια
υποχρέωση) ή μείον (αν η αξία αυτή είναι περιουσιακό στοιχείο)
ii. ένα ποσό που αντιπροσωπεύει το μη δεδουλευμένο κέρδος στην ομάδα των συμβάσεων (το συμβατικό
περιθώριο παροχής υπηρεσιών),
- αναγνωρίζει το κέρδος από μια ομάδα ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου που η
οικονομική οντότητα παρέχει ασφαλιστική κάλυψη και καθώς η οικονομική οντότητα αποδεσμεύεται από τον
κίνδυνο. Εάν μια ομάδα συμβολαίων είναι ή καθίσταται ζημιογόνος, η οντότητα αναγνωρίζει αμέσως τη ζημία,
- παρουσιάζει ξεχωριστά τα έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες, τα έξοδα ασφαλιστικών υπηρεσιών και τα έσοδα ή
έξοδα χρηματοδότησης της ασφάλισης και
- γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να εκτιμήσουν την
επίδραση που έχουν οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 17 στην οικονομική θέση, στη
χρηματοοικονομική απόδοση και στις ταμειακές ροές της.
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Σημειώνεται, επίσης, πως τον Νοέμβριο του 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότεινε τη
μετάθεση της ημερομηνίας υποχρεωτικής εφαρμογής του νέου προτύπου την 1.1.2022.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
• Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 “Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων”: Ταξινόμηση
υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1.1.2022
Την 23.1.2020 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 1 αναφορικά
με την ταξινόμηση των υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Ειδικότερα η τροποποίηση:
- Αποσαφήνισε ότι για την ταξινόμηση μιας υποχρέωσης σε βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
- Αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία
του ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
- Διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εξετάζουν τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις
οικονομικές τους καταστάσεις.
Οι λογιστικές αυτές αρχές και μέθοδοι που εφαρμόστηκαν στη χρήση 2018 αναμένεται να εφαρμοσθούν και κατά την
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019, εκτός εάν επέλθουν μεταβολές εξαιτίας της εκδόσεως νέων ή
της αναθεωρήσεως υφισταμένων προτύπων.

2.2. Αρχές Ενοποίησης
Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και των
θυγατρικών της εταιρειών.
Θυγατρικές: Θυγατρικές είναι όλες οι εταιρείες (συμπεριλαμβανομένου και των εταιρειών ειδικού σκοπού) στις οποίες ο
Όμιλος ασκεί έλεγχο επί της λειτουργίας τους. Ο Όμιλος ελέγχει μία εταιρεία όταν εκτίθεται σε, ή έχει δικαιώματα σε,
μεταβλητές αποδόσεις της εταιρείας λόγω της συμμετοχής του στην εταιρεία αυτή και έχει την ικανότητα να επηρεάσει
αυτές τις αποδόσεις μέσω της εξουσίας του στην εταιρεία αυτή.
Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης από την ημερομηνία κατά την οποία ο
έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος παύει να
υφίσταται.
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της εξαγοράς για τη λογιστικοποίηση της συνένωσης επιχειρήσεων. Το τίμημα της
εξαγοράς για την απόκτηση μιας θυγατρικής εταιρείας υπολογίζεται ως το σύνολο των εύλογων αξιών των περιουσιακών
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στοιχείων που μεταβιβάζονται, των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται προς τους πρώην μετόχους και των συμμετοχικών
τίτλων που εκδόθηκαν από τον Όμιλο. Το τίμημα της εξαγοράς περιλαμβάνει επίσης την εύλογη αξία των περιουσιακών
στοιχείων ή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από μια συμφωνία ενδεχόμενου ανταλλάγματος.
Σε μια συνένωση επιχειρήσεων οι συναφείς με την εξαγορά δαπάνες καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα
αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται, οι υποχρεώσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
αναλαμβάνονται επιμετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Εάν υπάρχει, ο Όμιλος
αναγνωρίζει μη ελέγχουσα συμμετοχή στην θυγατρική είτε στην εύλογη αξία, είτε στην αξία του μεριδίου της μη
ελέγχουσας συμμετοχής στην καθαρή θέση της αποκτηθείσας εταιρείας.
Στην περίπτωση που μία απόκτηση πραγματοποιείται σε επιμέρους στάδια, η τρέχουσα αξία της συμμετοχής που κατείχε
ο Όμιλος στην αποκτηθείσα εταιρεία επαναποτιμάται στην εύλογη αξία της κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Το
κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την επαναποτίμηση της εύλογης αξίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης.
Κάθε ενδεχόμενο τίμημα, που δίνεται από τον Όμιλο, αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του την ημερομηνία της εξαγοράς.
Μεταγενέστερες αλλαγές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος, που θεωρήθηκε στοιχείο του ενεργητικού ή
υποχρέωση, αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 είτε στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είτε ως μεταβολή στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το ενδεχόμενο τίμημα που χαρακτηρίστηκε ως στοιχείο της καθαρής θέσης δεν
επαναποτιμάται ως την τελική τακτοποίησή του μέσω της καθαρής θέσης.
Η υπεραξία είναι το υπερβάλλον ποσό του συνόλου του τιμήματος που καταβλήθηκε, του ποσού που αναγνωρίστηκε ως
μη ελέγχουσα συμμετοχή και της εύλογης αξίας οποιασδήποτε προηγούμενης συμμετοχής στην αποκτηθείσα εταιρεία,
έναντι της εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε. Εφόσον
η εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε είναι μεγαλύτερη του συνόλου του
τιμήματος εξαγοράς, της μη ελέγχουσας συμμετοχής που αναγνωρίστηκε και της εύλογης αξίας της προηγούμενης
συμμετοχής στην αποκτηθείσα εταιρεία το κέρδος (υποαξία) από τη συναλλαγή αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση
των αποτελεσμάτων.
Τυχόν κέρδος ή ζημία καθώς και κάθε στοιχείο της κατάστασης συνολικού εισοδήματος κατανέμεται στους μετόχους της
μητρικής και στις μη ελέγχουσες συμμετοχές, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα το υπόλοιπο των μη ελεγχουσών
συμμετοχών να καταστεί αρνητικό.
Στον ισολογισμό της Εταιρείας, οι συμμετοχές σε θυγατρικές εμφανίζονται στην αξία κτήσης μείον τις ζημίες απομείωσης,
εφόσον υπάρχουν. Η αξία κτήσης προσαρμόζεται έτσι ώστε να ενσωματώνει τις αλλαγές στο τίμημα από τροποποιήσεις
του ενδεχόμενου τιμήματος.
Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών συντάσσονται την ίδια ημερομηνία και χρησιμοποιούν τις ίδιες
λογιστικές αρχές με την Μητρική Εταιρεία. Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα και τα μη πραγματοποιηθέντα
κέρδη/ζημίες στις συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται.
Οι συναλλαγές με τις μη ελέγχουσες συμμετοχές που έχουν ως αποτέλεσμα την διατήρηση του ελέγχου μιας θυγατρικής
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από τον Όμιλο θεωρούνται συναλλαγές μεταξύ των ιδιοκτητών. Η διαφορά μεταξύ του καταβληθέντος τιμήματος και του
μέρους της λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε
αναγνωρίζεται επίσης, στα ιδία κεφάλαια. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την πώληση σε κατόχους μη ελεγχουσών
συμμετοχών καταχωρούνται επίσης στα ιδία κεφάλαια.
Όταν ο Όμιλος παύει να έχει τον έλεγχο μιας θυγατρικής εταιρείας και εφόσον συνεχίζει να διατηρεί οποιαδήποτε
συμμετοχή σε αυτήν, τότε η συμμετοχή επαναποτιμάται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία που παύει ο έλεγχος και
οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την τρέχουσα αξία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Κατόπιν, το περιουσιακό αυτό
στοιχείο αναγνωρίζεται ως συγγενής επιχείρηση, κοινοπραξία ή χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ενεργητικού
στην εύλογη αυτή αξία. Επιπλέον, κάθε ποσό που αναγνωρίστηκε προηγουμένως στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σχετικά
με την εταιρεία αυτή, λογιστικοποιείται με την ίδια μέθοδο που θα εφάρμοζε ο Όμιλος στη περίπτωση που θα εκποιούσε
απευθείας τα στοιχεία του ενεργητικού της ή τις υποχρεώσεις της. Το γεγονός αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα ποσά που
προηγουμένως αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά εισοδήματα αναταξινομούνται στα αποτελέσματα χρήσης.
Συγγενείς: Συγγενείς επιχειρήσεις αποκαλούνται οι νομικές οντότητες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή,
αλλά δεν ασκεί έλεγχο επί της λειτουργίας τους (συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στα δικαιώματα ψήφου με ποσοστό 20% ή
και περισσότερο). Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και
αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσης. Οι επενδύσεις του Ομίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις εμπεριέχουν την
υπεραξία (καθαρή από οποιεσδήποτε ζημίες από απαξίωση) που προέκυψε κατά την εξαγορά.
Σύμφωνα με την μέθοδο της καθαρής θέσης, η συμμετοχή του Ομίλου στα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν μετά την
εξαγορά των συγγενών εταιρειών αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και η συμμετοχή του Ομίλου επί των
λοιπών συνολικών εισοδημάτων αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα του Ομίλου με την ταυτόχρονη μεταβολή
της λογιστικής αξίας της επένδυσης. Όταν το μερίδιο του Ομίλου στις ζημιές μιας συγγενούς επιχείρησης ισούται ή
υπερβαίνει την αξία της επένδυσής του, τότε ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός εάν έχει αναλάβει νομικές
ή συμβατικές υποχρεώσεις ή πραγματοποίησε πληρωμές για λογαριασμό της εταιρείας αυτής.
Εάν το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου σε μία συγγενή εταιρεία μειωθεί, αλλά συνεχίζει να διατηρεί σημαντική επιρροή,
τότε από τα ποσά που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα μόνο η αναλογία που
αντιστοιχεί στο ποσοστό της μείωσης της συμμετοχής καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης.
Σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, ο Όμιλος εξετάζει εάν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις
απομείωσης της συμμετοχής στη συγγενή εταιρεία. Σε αυτή τη περίπτωση, ο Όμιλος υπολογίζει το ποσό της απομείωσης
της συμμετοχής του ως τη διαφορά μεταξύ του ανακτήσιμου ποσού της και της τρέχουσας αξίας της. Η αξία απομείωσης
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στον λογαριασμό “Κέρδη/(ζημίες) συγγενών εταιρειών και
κοινοπραξιών”.
Κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών εταιρειών, αναγνωρίζονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μόνο κατά το ποσοστό που αναλογεί στο αντισυμβαλλόμενο μη συνδεδεμένο με
τον Όμιλο μέρος. Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων
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απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις εταιρείες αυτές. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές
απαλείφονται επίσης, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη απομείωσης του στοιχείου ενεργητικού που μεταφέρθηκε.
Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί, όποτε κρίθηκε απαραίτητο, για να είναι συνεπείς με
αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.
Η ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των συγγενών συμπίπτει με αυτή της μητρικής Εταιρείας.
Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες εμφανίζονται στην αξία
κτήσης μείον τις ζημίες απομείωσης, εφόσον υπάρχουν.
Κοινοπραξίες: Στις κοινοπραξίες ο Όμιλος, από κοινού με άλλους κοινοπρακτούντες, αναλαμβάνει δραστηριότητα η
οποία υπόκειται βάσει σύμβασης σε από κοινού έλεγχο. Οι κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται βάσει της μεθόδου της
καθαρής θέσης. Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες αναγνωρίζονται αρχικά στο
κόστος κτήσης και μετά προσαρμόζονται με το ποσοστό του Ομίλου πάνω στα κέρδη (ή τις ζημίες) και στα λοιπά
συνολικά εισοδήματα των κοινοπραξιών. Όταν το ποσοστό του Ομίλου στις ζημίες μιας κοινοπραξίας είναι ίσο ή
υπερβαίνει τη συμμετοχή του σε αυτή την κοινοπραξία (η οποία περιλαμβάνει κάθε μακροπρόθεσμη συμμετοχή που,
στην ουσία, αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης του Ομίλου σε αυτή), ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές,
εκτός εάν έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει προχωρήσει σε πληρωμές για λογαριασμό της κοινοπραξίας. Μη
πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των κοινοπραξιών απαλείφονται κατά το ποσοστό
συμμετοχής του Ομίλου στις κοινοπραξίες. Επίσης απαλείφονται και οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές, εκτός εάν
υπάρχουν ενδείξεις από τη συναλλαγή για την απομείωση του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάστηκε. Οι λογιστικές
αρχές των κοινοπραξιών έχουν τροποποιηθεί, όποτε κρίθηκε απαραίτητο για να είναι συνεπείς με αυτές που έχουν
υιοθετηθεί από τον Όμιλο. Η ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των κοινοπραξιών συμπίπτει με
αυτή της Μητρικής Εταιρείας. Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες
εμφανίζονται στην αξία κτήσης μείον τις ζημίες απομείωσης, εφόσον υπάρχουν.
Οι επενδύσεις σε από κοινού συμφωνίες ταξινομούνται ως από κοινού δραστηριότητες, είτε ως κοινοπραξίες και η
ταξινόμηση εξαρτάται από τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κάθε επενδυτή. Ο Όμιλος αξιολόγησε τη
φύση των επενδύσεών του σε από κοινού συμφωνίες και αποφάσισε ότι αποτελούν κοινοπραξίες.

2.3. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Βάση Αποτίμησης Ενσώματων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις με βάση το ιστορικό κόστος,
δηλαδή στο ποσό των ταμειακών διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων που καταβλήθηκαν ή στην εύλογη αξία του
ανταλλάγματος που δόθηκε για να αποκτηθούν. Το ανωτέρω κόστος παρουσιάζεται μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες
αποσβέσεις και την τυχόν απομείωση της αξίας των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
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Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης κατά την οποία
πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις ενσωματώνονται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων, εφόσον προσαυξάνουν
την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση)
αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης κατά την οποία διαπιστώνεται η απομείωση.
Τα στοιχεία των ενσώματων παγίων και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις τους, διαγράφονται κατά την πώληση ή την
απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι
ζημίες, που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου, περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης
κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.

Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων
Η μέθοδος απόσβεσης των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιείται, είναι η σταθερή μέθοδος,
κατά την οποία επιβαρύνονται τα αποτελέσματα με σταθερό ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής των παγίων, η οποία έχει ως εξής:
•

Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ανάλογα με τη διάρκεια μίσθωσης

•

Μεταφορικά μέσα

6 – 10 έτη

•

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

5 – 10 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και αναπροσαρμόζονται,
αν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε ετήσια βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων.
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται στην μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της
μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.
2.4. Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Εσωτερικά Δημιουργούμενα Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού (Ιδιοπαραγωγή)
Πρόκειται για εσωτερικά – εντός της εταιρείας – δημιουργούμενα λογισμικά προγράμματα, τα οποία είναι το αποτέλεσμα
της εφαρμογής των ευρημάτων του τμήματος έρευνας του Ομίλου επί αυτών των προγραμμάτων, τα οποία δεν
προορίζονται για πώληση, αλλά για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων,
μεθόδων ή υπηρεσιών. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής λογισμικού, όπως πρώτες και
βοηθητικές ύλες, αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων και λοιπά διάφορα έξοδα –
αναλώσιμα υλικά κλπ. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη, που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη νέων
λογισμικών, προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας.

Κριτήρια Αναγνώρισης
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού που προέρχονται από ιδιοπαραγωγή, αναγνωρίζονται στις
Οικονομικές Καταστάσεις μόνο αν ενσωματώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
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•

Αναγνωρισιμότητα κάθε άυλου στοιχείου του ενεργητικού, με την έννοια ότι μπορεί να διαχωριστεί από την εταιρεία
και να πωληθεί, μεταβιβαστεί μισθωθεί ή ανταλλαχθεί, είτε μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία του
ενεργητικού.

•

Ο Όμιλος να έχει τον έλεγχο κάθε άυλου στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από αυτό και κατ’ επέκταση να μπορεί να αποτρέψει άλλους να
επωφεληθούν από αυτά τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη.

•

Να αναμένεται ότι θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από κάθε άυλο στοιχείο του ενεργητικού, τα οποία
είναι πιθανό ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία.

•

Το κόστος κάθε εσωτερικά δημιουργούμενου άυλου στοιχείου ενεργητικού πρέπει να μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα.
Περιλαμβάνονται έξοδα που μπορούν άμεσα να αποδοθούν ή να κατανεμηθούν πάνω σε μια λογική και συνεπή βάση,
π.χ.:
➢

Τα κόστη των υλικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ή αναλώνονται για την ανάπτυξη του άυλου παγίου.

➢

Οι μισθοί και άλλα σχετικά έξοδα του προσωπικού, που ασχολείται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία του
άυλου παγίου.

➢

Κάθε έξοδο, το οποίο είναι άμεσα αποδοτέο στη δημιουργία του άυλου παγίου (π.χ. αμοιβές για την κατοχύρωση
ενός νομικού δικαιώματος).

➢

Τα γενικά έξοδα, που είναι αναγκαία για τη δημιουργία του άυλου παγίου και μπορούν να κατανεμηθούν σε αυτό,
σε μια λογική και σταθερή βάση (π.χ. επιμερισμός απόσβεσης παγίων, ασφαλίστρων, ενοικίων, φωτισμού, λοιπών
υλικών άμεσης ανάλωσης κλπ).

➢

Το κόστος δανεισμού των δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των άυλων παγίων, βάσει των
διατάξεων του ΔΛΠ 23 ‘‘Κόστος Δανεισμού’’, που περιλαμβάνει τόκους βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
τραπεζικών δανείων καθώς και τόκους υπεραναλήψεων, συμπληρωματικά έξοδα (π.χ. προμήθειες) που
πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη των δανείων, χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοοικονομικές
μισθώσεις που παρακολουθούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 ‘‘Μισθώσεις’’ και συναλλαγματικές διαφορές δανείων
σε ξένο νόμισμα.

Στάδιο Έρευνας
Όλες οι δαπάνες που διενεργούνται κατά το στάδιο της έρευνας, για την ανάπτυξη ενός εσωτερικά δημιουργούμενου
άυλου παγίου στοιχείου, αναγνωρίζονται άμεσα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης κατά την οποία
προκύπτουν. Μόνο οι δαπάνες που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης μπορούν να αναγνωριστούν ως στοιχεία του
ενεργητικού. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατο να γίνει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο στάδια, τότε όλα τα έξοδα
που μπορεί να προκύψουν κατά την ανάπτυξη του άυλου παγίου στοιχείου, θα αναγνωριστούν στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων.
Δαπάνες που, πριν την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου άυλου παγίου στοιχείου, είχαν μεταφερθεί ως έξοδα στα
αποτελέσματα, δεν κεφαλαιοποιούνται μετά την αναγνώρισή του.
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Στάδιο Ανάπτυξης
Το στάδιο ανάπτυξης, ως μεταγενέστερο του σταδίου έρευνας, παρέχει τη δυνατότητα στην εταιρεία, να αποδείξει βάσιμα,
ότι θα δημιουργηθεί ένα άυλο πάγιο στοιχείο του ενεργητικού.
Προκειμένου να αναγνωριστεί το κόστος, που πραγματοποιείται κατά το στάδιο της ανάπτυξης, στα εσωτερικά
δημιουργούμενα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά και αποδεικνύει
σωρευτικά, σε ετήσια βάση, τα εξής:
•

Την τεχνική δυνατότητα να ολοκληρώσει το άυλο πάγιο, προκειμένου αυτό, στην τελική του μορφή, να είναι σε θέση
να χρησιμοποιηθεί ή να πουληθεί.

•

Την πρόθεση να ολοκληρώσει το άυλο πάγιο, ώστε αυτό να διατεθεί για πώληση ή χρήση.

•

Τη δυνατότητα πώλησης ή χρήσης του άυλου παγίου.

•

Τον τρόπο με τον οποίο θα εισρεύσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Μεταξύ άλλων, η διοίκηση της εταιρείας
αποδεικνύει α) την ύπαρξη ενεργού αγοράς για τα προϊόντα που παράγει το άυλο πάγιο και β) σε περίπτωση που
κάποιο άυλο πάγιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εντός της εταιρείας, τη χρησιμότητα του εν λόγω άυλου παγίου.

•

Τη διαθεσιμότητα επαρκών τεχνικών, οικονομικών ή άλλων πόρων, οι οποίοι θα βοηθήσουν να ολοκληρωθεί και να
διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί εντός της εταιρείας, το άυλο πάγιο.

•

Τη δυνατότητα αξιόπιστης μέτρησης των εξόδων που θα αποδοθούν στο άυλο πάγιο, κατά τη διάρκεια του σταδίου
ανάπτυξής του (σύστημα κοστολόγησης).

Μέθοδος Αποτίμησης μετά την Αρχική Αναγνώριση
Μετά την αρχική αναγνώριση, το ΔΛΠ 38 δίνει τη δυνατότητα επιλογής μίας εκ των παρακάτω δύο μεθόδων αποτίμησης
των άυλων πάγιων στοιχείων του ενεργητικού:
•

Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού εμφανίζεται στην αξία κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν
συσσωρευμένες ζημίες, λόγω μείωσης της αξίας του.

•

Το εν λόγω άυλο στοιχείο εμφανίζεται στην αναπροσαρμοσμένη αξία του, που είναι η εύλογη αξία του, κατά την
ημερομηνία της αναπροσαρμογής μείον τις μεταγενέστερες συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν συσσωρευμένες
ζημίες, λόγω μείωσης της αξίας του.

Η Εταιρεία, κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, εφάρμοσε την πρώτη μέθοδο του ιστορικού κόστους, την οποία και
συνεχίζει.

Αποσβέσεις
Η μέθοδος απόσβεσης των εσωτερικά (ιδιοπαραγωγή) δημιουργούμενων άυλων στοιχείων του ενεργητικού που
χρησιμοποιείται, είναι η συστηματική κατανομή της αποσβέσιμης αξίας κάθε άυλου παγίου του Ομίλου στα έτη της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 2 και 10 ετών. Η κατανομή γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε
να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται τα οικονομικά οφέλη από την εταιρεία.
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Αποσβέσιμη αξία κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ είναι η αξία του ιστορικού κόστους μείον την υπολειμματική
αξία. Η υπολειμματική αξία θεωρείται ότι είναι μηδενική για όλα τα άυλα στοιχεία του Ομίλου.
Δεδομένου ότι για τον προσδιορισμό της αποσβέσιμης και της υπολειμματικής αξίας κάθε άυλου παγίου, είναι απαραίτητο
να έχει εκτιμηθεί η ωφέλιμη ζωή του, η διοίκηση του Ομίλου έχει λάβει υπ’ όψη της όλους τους παρακάτω παράγοντες,
προκειμένου να προσδιοριστεί η ωφέλιμη ζωή ξεχωριστά για κάθε άυλο πάγιο:
•

Η αναμενόμενη χρήση του άυλου παγίου.

•

Οι κύκλοι ζωής συναφών προϊόντων ή δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με την ωφέλιμη ζωή παρόμοιων
στοιχείων.

•

Οι τεχνικές, τεχνολογικές ή εμπορικές μορφές απαξίωσης.

•

Η σταθερότητα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και κατ’ επέκταση τα άυλα στοιχεία του
ενεργητικού της, καθώς και η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προκύπτουν από τα εν λόγω άυλα πάγια.

•

Οι αναμενόμενες ενέργειες των ανταγωνιστών.

•

Το επίπεδο συντήρησης που θα απαιτηθεί για κάθε άυλο πάγιο, κατά τη διάρκεια των επόμενων χρήσεων, όπως
επίσης και το αν η εταιρεία είναι διατεθειμένη να προβεί στην πραγματοποίηση των δαπανών συντήρησης που θα
απαιτηθούν.

•

Η έκταση κατά την οποία η ωφέλιμη ζωή του άυλου παγίου, είναι συνάρτηση της ωφέλιμης ζωής άλλων άυλων
παγίων στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας.

Άδειες Χρήσης Λογισμικού Τρίτων
Πρόκειται για μεμονωμένη κτήση αδειών χρήσης λογισμικών, από τρίτους εκτός εταιρείας προμηθευτές. Τα εν λόγω
λογισμικά αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και κάθε πιθανή απομείωση αξίας.
Η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται, είναι η σταθερή μέθοδος, βάσει της οποίας γίνεται επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων με σταθερό ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία είναι 5 χρόνια.

Εμπορικά Σήματα
Τα εμπορικά σήματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι Αποσβέσεις
διενεργούνται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης, κατά την οποία επιβαρύνονται τα αποτελέσματα με σταθερό ποσό
κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των εμπορικών σημάτων, η οποία εκτιμάται σε δέκα (10) έτη.

Υπεραξία (Goodwill)
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ αξίας κτήσεως και εύλογης αξίας των επί μέρους περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών. Η υπεραξία κατά την απόκτηση των συγγενών
εταιρειών περιλαμβάνεται στην αξία κτήσεως της επένδυσης. Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για τυχόν απομείωση. Τα
κέρδη και οι ζημίες κατά την διάθεση των θυγατρικών ή συγγενών προσδιορίζονται λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής
υπεραξίας που αντιστοιχεί στην πωληθείσα οικονομική μονάδα.
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Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας και προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει απομείωση, η υπεραξία κατανέμεται στις
μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Κάθε θυγατρική θεωρείται ως ιδιαίτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.
2.5. Μισθώσεις

Ο Όμιλος ως μισθωτής
Ο Όμιλος εκτιμά εάν μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύς αυτής και αναγνωρίζει κατά
περίπτωση ένα περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και μια αντίστοιχη υποχρέωση από την μίσθωση για όλες τις
συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες είναι μισθωτής, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (που ορίζονται ως μισθώσεις
με διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο) και μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Για τις
μισθώσεις αυτές, ο Όμιλος αναγνωρίζει τα μισθώματα ως λειτουργικά έξοδα με την ευθεία μέθοδο, σε όλη τη διάρκεια
της μίσθωσης.
Η υποχρέωση από την μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία παραμένουν
ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, τα οποία προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο
της μίσθωσης. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, ο Όμιλος χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο
δανεισμού του. Τα μισθώματα που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση αποτελούνται
από:
• σταθερά μισθώματα (περιλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών μισθωμάτων), μειωμένα κατά τυχόν κίνητρα
μίσθωσης,
• κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά επιμετρώνται με
χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου,
• ποσά τα οποία αναμένεται να καταβάλλει ο μισθωτής βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας,
• την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι ο μισθωτής θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα,
και
• την καταβολή ποινής για καταγγελία της μίσθωσης, εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση δικαιώματος
του μισθωτή για καταγγελία της μίσθωσης.
Η υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται μεταγενέστερα, αυξάνοντας την λογιστική αξία για να αποτυπωθούν οι τόκοι
επί της υποχρέωσης από την μίσθωση (με χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου) και μειώνοντας την λογιστική
αξία για να αποτυπωθούν οι καταβολές των μισθωμάτων. Ο Όμιλος επανεπιμετρά την υποχρέωση από την μίσθωση (και
κάνει τις αντίστοιχες προσαρμογές στα σχετικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης) εάν:
• επέλθει αλλαγή στην διάρκεια της μίσθωσης ή εάν επέλθει μεταβολή στην εκτίμηση του δικαιώματος αγοράς, στην
περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα με
βάση το αναθεωρημένο προεξοφλητικό επιτόκιο.
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• επέλθει μεταβολή στα μισθώματα εξαιτίας της μεταβολής στον δείκτη ή στο επιτόκιο ή στα ποσά τα οποία αναμένεται
να καταβληθούν λόγω της εγγύησης υπολειμματικής αξίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η υποχρέωση από την μίσθωση
επιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα με βάση το αρχικό προεξοφλητικό επιτόκιο.
• μια μίσθωση τροποποιείται και η τροποποίηση της μίσθωσης δεν αντιμετωπίζεται λογιστικά ως χωριστή μίσθωση,
στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα
κάνοντας χρήση του αναθεωρημένου προεξοφλητικού επιτοκίου.
Η υποχρέωση από την μίσθωση παρουσιάζεται διακριτά στoν Ισολογισμό.
Το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης εμπεριέχει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της αντίστοιχης υποχρέωσης
από την μίσθωση, τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή
προγενέστερα αυτής, και τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο κόστος μειωμένα κατά τις
τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης. Ο Όμιλος εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 36 προκειμένου να
προσδιορίσει εάν το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης έχει απομειωθεί.
Στις περιπτώσεις που ο Όμιλος αναλαμβάνει συμβατικά την υποχρέωση να αποσυναρμολογήσει και να απομακρύνει το
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει το χώρο που έχει τοποθετηθεί ή να αποκαταστήσει το υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης
μίσθωσης, αναγνωρίζει μια πρόβλεψη η οποία επιμετράται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37. Τα κόστη αυτά προσαυξάνουν την
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Ο Όμιλος δεν επιβαρύνθηκε με κάποιο από αυτά τα
κόστη κατά τις περιόδους που παρουσιάζονται στις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις.
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται στην μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της
μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Εάν ως αποτέλεσμα της σύμβασης
μίσθωσης μεταβιβάζεται η κυριότητα του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή στο κόστος του περιουσιακού
στοιχείου με δικαίωμα χρήσης έχει ενσωματωθεί το τίμημα εξαγοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου
δεδομένου ότι ο Όμιλος αναμένει να εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς αυτού, το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα
χρήσης αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η απόσβεση ξεκινά από την
έναρξη της μισθωτικής περιόδου.
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης παρουσιάζεται διακριτά στον Ισολογισμό.
Τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία δεν εξαρτώνται από κάποιο δείκτη ή επιτόκιο δεν περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση
της υποχρέωσης από την μίσθωση και κατά συνέπεια δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο της λογιστικής αξίας του
περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Οι σχετικές πληρωμές αναγνωρίζονται ως έξοδο την περίοδο κατά την
οποία επήλθε το γεγονός ή ο όρος ενεργοποίησης αυτών των καταβολών και περιλαμβάνονται στα κονδύλια “Έξοδα
διοίκησης” και “Έξοδα διάθεσης” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων.
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Σύμφωνα με όσα προβλέπει το Δ.Π.Χ.Α. 16, ο Όμιλος εφάρμοσε την πρακτική διευκόλυνση του Δ.Π.Χ.Α. 16 σύμφωνα
με την οποία ο μισθωτής δεν υποχρεούται να διαχωρίσει τα μη μισθωτικά στοιχεία, και επομένως αντιμετωπίζει λογιστικά
κάθε μισθωτικό και σχετικό μη μισθωτικό στοιχείο ως ενιαία σύμβαση.
Μέχρι το οικονομικό έτος 2018, οι μισθώσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ταξινομoύνταν είτε ως
χρηματοδοτικές μισθώσεις είτε ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που πραγματοποιoύνταν στο πλαίσιο
λειτουργικών μισθώσεων (καθαρές από τυχόν κίνητρα που έλαβε ο εκμισθωτής) χρεώνονταν στα αποτελέσματα
με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Ο Όμιλος ως εκμισθωτής
Οι μισθώσεις στις οποίες ο Όμιλος είναι εκμισθωτής κατατάσσονται είτε ως χρηματοδοτικές είτε ως λειτουργικές. Όταν
σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης μεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνοδεύουν την
κυριότητα του στον μισθωτή, η μίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική. Όλες οι άλλες μισθώσεις κατατάσσονται ως
λειτουργικές μισθώσεις.
Όταν ο Όμιλος είναι ενδιάμεσος μισθωτής, αντιμετωπίζει λογιστικά την κύρια μίσθωση και την υπεκμίσθωση ως δυο
χωριστές συμβάσεις. Η υπεκμίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική ή λειτουργική ανάλογα με το περιουσιακό
στοιχείο με δικαίωμα χρήσης που προκύπτει από την κύρια μίσθωση.
Τα έσοδα από τις λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια της εκάστοτε μίσθωσης.
Τα αρχικά άμεσα κόστη διαπραγμάτευσης και διεκπεραίωσης της συμφωνίας μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται
στην λογιστική αξία του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται με την ευθεία μέθοδο κατά την διάρκεια
της εκάστοτε μίσθωσης.
Τα ποσά που οφείλουν οι μισθωτές από τις χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζονται ως απαιτήσεις στο ποσό της
καθαρής επένδυσης του Ομίλου στην χρηματοδοτική μίσθωση. Το χρηματοοικονομικό έσοδο από την μίσθωση
κατανέμεται στις περιόδους αναφοράς έτσι ώστε να αντανακλάται το σταθερό περιοδικό ποσοστό απόδοσης του Ομίλου
στην υπολειπόμενη καθαρή επένδυση στις χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Όταν η μίσθωση περιλαμβάνει μισθωτικά και μη μισθωτικά στοιχεία, ο Όμιλος εφαρμόζει το Δ.Π.Χ.Α. 15 προκειμένου
να επιμερίζει το τίμημα της σύμβασης σε κάθε στοιχείο χωριστά.

2.6. Απομείωση Αξίας Στοιχείων Ενεργητικού
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται, αλλά υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης σε ετήσια βάση, ο οποίος διενεργείται και σε περίπτωση γεγονότων που καταδεικνύουν, ότι η λογιστική αξία
αυτών των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν γεγονότα ή αλλαγές
στις συνθήκες υποδηλώνουν, ότι η λογιστική τους αξία είναι πιθανό να μην ανακτηθεί.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

78

Ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται η υψηλότερη μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης ενός
στοιχείου του ενεργητικού. Καθαρή αξία πώλησης είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να
ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να διακανονιστεί, στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής σε εμπορική βάση,
μεταξύ δύο μερών που έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου και ενεργούν με την θέληση τους, μετά την αφαίρεση κάθε
πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού είναι η
παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, που αναμένεται να εισρεύσουν στην εταιρεία, λόγω της
συνεχούς χρήσης του στοιχείου και από την εισροή που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες
δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα, όταν προκύπτουν.
2.7. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τα χρηματοοικονομικά μέσα ως στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεων εφόσον καθίσταται
αντισυμβαλλόμενο μέρος που αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις βάσει των συμβατικών όρων του
χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά την αρχική αναγνώριση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και
υποχρεώσεων αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν αποτιμώνται
στην εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, η αξία κατά την αρχική αναγνώριση προσαυξάνεται με τα έξοδα
συναλλαγών και μειώνεται με τα έσοδα και τις προμήθειες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση ή τη δημιουργία τους.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων αφορούν τα αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου, τα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τους συμμετοχικούς τίτλους, τις απαιτήσεις από πελάτες, τις υποχρεώσεις προς
προμηθευτές και πελάτες και ορισμένα στοιχεία των λοιπών απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων.
Τα αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν τις επενδύσεις του Ομίλου σε ομόλογα και αποτιμώνται στην
εύλογη αξία με τις διαφορές αποτίμησης να καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα αυτής της κατηγορίας εξετάζονται περιοδικά για την ύπαρξη αναμενόμενων ζημιών
απομείωσης.
Οι συμμετοχικοί τίτλοι είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, οι οποίοι είτε ταξινομούνται
ως διαθέσιμοι προς πώληση είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται
στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον ο Όμιλος δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει εντός δώδεκα
(12) μηνών από την ημερομηνία κατάρτισης του Ισολογισμού.
Οι εύλογες αξίες των επενδύσεων που είναι διαπραγματεύσιμες σε ενεργό αγορά, προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές
ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης,
όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών
ροών.
Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Ισολογισμού, ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης των
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επενδύσεων αυτής της κατηγορίας. Για μετοχές εταιρειών, που έχουν ταξινομηθεί ως συμμετοχικοί τίτλοι, τέτοια ένδειξη
αποτελεί η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως.
Oι λοιπές οικονομικές απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου που αφορούν τις τραπεζικές καταθέσεις, τις απαιτήσεις
από πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις ταξινομούνται στο χαρτοφυλάκιο των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμώνται
στο αναπόσβεστο κόστος καθώς:
- εντάσσονται σε επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση προκειμένου να εισπραχθούν οι
συμβατικές ταμειακές τους ροές, και
- οι συμβατικοί όροι που τα διέπουν προβλέπουν αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του ανεξόφλητου
κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (Solely Payments of Principal and
Interest- SPPI).
Οι απαιτήσεις από πωλήσεις σε πελάτες και λοιπές περιπτώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους (στην αξία
της συναλλαγής), η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης.
Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο
Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς
απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών
ροών. Το ποσό της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα.
Οι απαιτήσεις από τους πελάτες και οι λοιπές οικονομικές απαιτήσεις του Ομίλου, είναι συνήθως άμεσα απαιτητές και ως
εκ τούτου δεν ενσωματώνεται σε αυτές αμοιβή για το πέρασμα του χρόνου (time value). Ο Όμιλος εφαρμόζει την
απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΠ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την
οποία, η πρόβλεψη ζημίας επιμετράται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια
ζωής όπως προβλέπεται από το ΔΠΧΠ 9.
Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, ο Όμιλος
χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων. Ο Όμιλος θεωρεί ότι το
ρίσκο αθέτησης ”risk of default” για τις πωλήσεις επί πιστώσει αυξάνεται σημαντικά όταν για κάποιο λόγο δεν τηρείται
από τους πελάτες το πιστωτικό όριο και η πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις 90 ημέρες καθυστέρησης.
Το ποσό των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου της χρήσεως αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, στο λογαριασμό
“Ζημίες απομειώσεως και προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου”.
Οι οικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και εκτοκίζονται με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Τα αποτελέσματα από την αποτίμηση ή διακοπή αναγνώρισης των υποχρεώσεων που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην γραμμή Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της κατάστασης
αποτελεσμάτων.
Ο Όμιλος προβαίνει στη διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού όταν:
• έχουν λήξει οι ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών στοιχείων,
• μεταβιβάζεται το συμβατικό δικαίωμα είσπραξης των ταμειακών ροών από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και
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ταυτόχρονα μεταβιβάζονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από αυτά,
• δάνεια ή επενδύσεις σε αξιόγραφα καθίστανται ανεπίδεκτα εισπράξεως, οπότε και τα διαγράφουν.
• οι συμβατικοί όροι των χρηματοοικονομικών στοιχείων μεταβάλλονται ουσιωδώς.
Ο Όμιλος διακόπτει την αναγνώριση μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή μέρους αυτής) όταν αυτή συμβατικά
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.
2.8. Καθορισμός της Εύλογης Αξίας
Ως εύλογη αξία ορίζεται η τιμή που θα εισέπραττε η Εταιρεία και ο Όμιλος κατά την πώληση ενός στοιχείου του
ενεργητικού ή η τιμή που θα κατέβαλε προκειμένου να μεταβιβάσει μία υποχρέωση, σε μία συνηθισμένη συναλλαγή
ανάμεσα σε συμμετέχοντες της αγοράς, κατά την ημερομηνία της αποτίμησης, στην κύρια αγορά του στοιχείου του
ενεργητικού ή των υποχρεώσεων ή στην πιο συμφέρουσα αγορά για το στοιχείο, στην περίπτωση που δεν υφίσταται κύρια
αγορά.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος προσδιορίζει την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, που
διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, βάσει των διαθέσιμων τιμών της αγοράς. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Εταιρεία
και ο Όμιλος προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης οι οποίες είναι κατάλληλες για τις
συγκεκριμένες συνθήκες, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα και επαρκή δεδομένα για την αποτίμηση και οι οποίες αφενός
μεν μεγιστοποιούν τη χρήση των σχετικών παρατηρήσιμων τιμών αφετέρου ελαχιστοποιούν τη χρήση μη παρατηρήσιμων
τιμών. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα στην αγορά δεδομένα, χρησιμοποιούνται στοιχεία που
βασίζονται σε εσωτερικές εκτιμήσεις και παραδοχές π.χ. προσδιορισμός αναμενόμενων ταμειακών ροών, επιτοκίων
προεξόφλησης, πιθανότητας προπληρωμών ή αθέτησης αντισυμβαλλομένου. Σε κάθε περίπτωση, κατά την αποτίμηση
στην εύλογη αξία, η Εταιρεία και ο Όμιλος χρησιμοποιεί υποθέσεις που θα χρησιμοποιούνταν από τους συμμετέχοντες
της αγοράς, θεωρώντας ότι ενεργούν με βάση το μέγιστο οικονομικό τους συμφέρον.
Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων τα οποία είτε αποτιμώνται στην εύλογη αξία είτε για τα οποία
γνωστοποιείται η εύλογη αξία τους κατηγοριοποιούνται, ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν
για την εκτίμηση της εύλογης αξίας τους, ως εξής:
- δεδομένα επιπέδου 1: τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς,
- δεδομένα επιπέδου 2: άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα (observable) δεδομένα,
- δεδομένα επιπέδου 3: προκύπτουν από εκτιμήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καθώς δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα
δεδομένα στην αγορά.

Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Η κυριότερη κατηγορία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την οποία προσδιορίζεται εύλογη αξία είναι
τα ακίνητα. Η διαδικασία που, κατά κανόνα, ακολουθείται κατά την αποτίμηση στην εύλογη αξία ενός ακινήτου
συνοψίζεται στα ακόλουθα στάδια:
• Ανάθεση της εντολής στον μηχανικό-εκτιμητή
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• Μελέτη υποθέσεως - Καθορισμός πρόσθετων στοιχείων
• Αυτοψία - Επιθεώρηση
• Επεξεργασία στοιχείων - Υπολογισμοί
• Σύνταξη εκτιμήσεων
Ο εκάστοτε εκτιμητής, για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας του κάθε ακινήτου, επιλέγει εκ των ακόλουθων τριών
βασικών μεθόδων:
• Μέθοδος της αγοράς (ή συγκριτική μέθοδος), η οποία προσδιορίζει την εύλογη αξία του ακινήτου με σύγκρισή του
με άλλα όμοια ακίνητα για τα οποία υπάρχουν στοιχεία συναλλαγών (αγοραπωλησιών).
• Μέθοδος του εισοδήματος, η οποία κεφαλαιοποιεί μελλοντικές χρηματοροές που μπορεί να εξασφαλίσει το ακίνητο
με κατάλληλο επιτόκιο κεφαλαιοποίησης.
• Μέθοδος του κόστους η οποία αντικατοπτρίζει το ποσό το οποίο θα απαιτούνταν κατά την τρέχουσα περίοδο για
την υποκατάσταση του ακινήτου με ένα άλλο, ανάλογων προδιαγραφών, αφού ληφθεί υπόψη η κατάλληλη
προσαρμογή λόγω απαξιώσεως.
Παραδείγματα δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των ακινήτων και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά
στις επιμέρους εκτιμήσεις είναι τα ακόλουθα:
▪ Εμπορικά Ακίνητα: Τιμή ανά m2, προσαύξηση ενοικίου κατ’ έτος, ποσοστό μακροχρόνια μη μισθωμένων
χώρων/μονάδων (προς μίσθωση), προεξοφλητικό επιτόκιο, συντελεστής απόδοσης εξόδου, διάρκεια μισθώσεων σε
ισχύ (έτη), ποσοστό μη μισθωμένων χώρων/μονάδων (προς μίσθωση), κλπ.
▪ Οικιστικά Ακίνητα: Καθαρή (αρχική) απόδοση ακινήτου, αναμενόμενη απόδοση ακινήτου βάσει εκτιμώμενης
μισθωτικής αξίας (reversionary yield), καθαρό ενοίκιο ανά m2 ανά έτος, ποσοστό μακροχρόνια μη μισθωμένων
χώρων/μονάδων (προς μίσθωση), διάρκεια μισθώσεων σε ισχύ (έτη), ποσοστό μη μισθωμένων χώρων/μονάδων
(προς μίσθωση), εκτιμώμενη αξία μισθωμάτων ανά m2, προσαύξηση ενοικίου κατ’ έτος, προεξοφλητικό επιτόκιο,
συντελεστής απόδοσης εξόδου, διάρκεια μισθώσεων σε ισχύ (έτη), κλπ.
▪ Γενικές Παραδοχές όπως: ηλικία κτηρίου, υπολειπόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής, m2 ανά κτήριο κ.α. αναφέρονται
επίσης στις επιμέρους εκτιμήσεις για κάθε ακίνητο. Επισημαίνεται πως η αποτίμηση στην εύλογη αξία ενός ακινήτου
βασίζεται στην ικανότητα των συμμετεχόντων της αγοράς να δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη από τη μέγιστη και
καλύτερη χρήση του ή από την πώλησή του σε άλλους συμμετέχοντες της αγοράς, οι οποίοι θα κάνουν χρήση του
στοιχείου αυτού κατά το μέγιστο και καλύτερο τρόπο.
2.9. Αποθέματα
Τα αποθέματα είναι τα στοιχεία του ενεργητικού, που είτε κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των
δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου, είτε βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής, μέχρι να πάρουν την τελική
τους μορφή για πώληση ή είναι υλικά και πρώτες ύλες, τα οποία θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή στην
παροχή υπηρεσιών.
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Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου (ανάπτυξη λογισμικού) χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσίας, οπότε τα αποθέματα
που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της αποτιμώνται στο κόστος παραγωγής τους, το οποίο απαρτίζεται κυρίως από την
εργασία και τις λοιπές αμοιβές προσωπικού, που απασχολήθηκε άμεσα στην παροχή υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων
των αμοιβών του επιβλέποντος προσωπικού και των γενικών εξόδων τα οποία επιμερίζονται. Η τιμή κόστους κτήσεως για
το σύνολο των αποθεμάτων (αγοραζόμενα – παραγόμενα) προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους
των ομοίων ειδών.
2.10. Απαιτήσεις από Εμπορική Δραστηριότητα
Οι απαιτήσεις από εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου κατατάσσονται στα κυκλοφορούντα στοιχεία του
ενεργητικού, δεδομένου ότι κατέχονται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς ή για βραχύ χρονικό διάστημα και αναμένεται
να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού (π.χ. χρεόγραφα προς
πώληση, αξιόγραφα εισπρακτέα, απαιτήσεις από πελάτες κλπ).
Οι εν λόγω απαιτήσεις, οι οποίες πωλούνται, χρησιμοποιούνται ή εισπράττονται μέσα στο λειτουργικό κύκλο του Ομίλου,
θεωρούνται ως στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ακόμη και στην περίπτωση που δεν αναμένεται να εισπραχθούν
μέσα στους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού.
Ως λειτουργικός κύκλος του Ομίλου, νοείται ο χρόνος μεταξύ της κτήσης των στοιχείων που εισέρχονται σε μία
διαδικασία εντός των εταιρειών του Ομίλου και της ρευστοποίησής τους σε ταμειακά διαθέσιμα ή σε ένα
χρηματοοικονομικό μέσο το οποίο είναι άμεσα μετατρέψιμο σε ταμειακά διαθέσιμα.
Τα στοιχεία των απαιτήσεων καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης (απώλειες από
επισφαλείς απαιτήσεις) σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9. Ο Όμιλος έχει θεσπίσει κριτήρια για την
παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη,
με παράλληλη εκτίμηση σχετικών οικονομικών πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά πραγματοποιούνται με κανονικούς
όρους και με αναμενόμενη μέση διάρκεια είσπραξης εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την αποστολή των πωλούμενων
αγαθών και υπηρεσιών.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις
ελέγχονται, προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της
συγκεκριμένης πρόβλεψης προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Ισολογισμού, ώστε να αντανακλά
τον πιθανό κίνδυνο ζημίας απομείωσης.
Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται μόνο όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι οι εταιρείες του Ομίλου δεν είναι σε
θέση να εισπράξουν τα οφειλόμενα προς αυτές ποσά με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης
είναι η διαφορά μεταξύ της

λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της
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μελλοντικών

ταμειακών ροών,

προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο. Κάθε ποσό ζημίας απομείωσης

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
2.11. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως οι
καταθέσεις όψεως και προθεσμίας βραχείας διάρκειας, αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύσεις υψηλής
ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου (προθεσμιακές καταθέσεις), που δύνανται να μετατραπούν άμεσα σε διαθέσιμα.
2.12. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια του Ισολογισμού και αφορά τις κοινές ονομαστικές
μετοχές της μητρικής εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος
έκδοσης.
Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση άλλων επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται στο
κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
2.13. Αποθεματικά
Τα αποθεματικά είναι συσσωρευμένα καθαρά κέρδη, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί στους μετόχους, ούτε έχουν
κεφαλαιοποιηθεί (δηλαδή δεν έχουν ενσωματωθεί στο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου με αντίστοιχη αύξησή του), αλλά
εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς της καθαρής θέσης της εταιρείας.

i. Τακτικό Αποθεματικό
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Νόμος 4548/2018), η εταιρεία υποχρεούται, κατά την ημερομηνία σύνταξης των
Οικονομικών Καταστάσεων, να σχηματίζει τακτικό αποθεματικό, ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον, των
πραγματικών (λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε χρήσεως.

ii. Έκτακτα Αποθεματικά
Περιλαμβάνονται αποθεματικά που έχουν προκύψει από φορολογημένα κέρδη της μητρικής εταιρείας, ως προϋπόθεση
για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής και την ένταξή της σε προγράμματα που επιχορηγούνται από διάφορους φορείς,
όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση.

iii. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων
Ο Όμιλος έχει αποθεματικά, που σχημάτισε η μητρική εταιρεία από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές διατάξεις
νόμων που χαρακτηρίζονται ως αναπτυξιακοί, δε φορολογούνται, γιατί χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση νέου πάγιου
παραγωγικού εξοπλισμού. Δηλαδή σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, για τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν
καταβάλλεται φόρος.

iv. Αποθεματικά από Απαλλασσόμενα της Φορολογίας και Ειδικώς Φορολογηθέντα Έσοδα
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Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο
αφορούν έσοδα αμοιβαίων κεφαλαίων και repos, που κατείχε στο παρελθόν η μητρική εταιρεία του Ομίλου, τα οποία
απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται με παρακράτηση φόρου στην πηγή, με εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης. Πέραν των εν λόγω καταβληθέντων φόρων, τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση σε περίπτωση
διανομής τους. Με βάση το άρθρο 72 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α167/23-7-2013) επιβάλλεται η αυτοτελής
φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν σχηματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, στη
χρήση 2015 με συντελεστή 19%.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 12 (παραγρ. 46) η εταιρεία στις οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης 2014 επιμέτρησε την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση. Εν συνεχεία εντός Φεβρουαρίου 2015
κατέβαλλε τον ως άνω αναλογούντα φόρο με παράλληλη επιστροφή του υπολοίπου ποσού στους μετόχους της.
2.14. Επιχορηγήσεις
Κρατική επιχορήγηση είναι η ενίσχυση, που παρέχεται από το κράτος με τη μορφή μεταβίβασης πόρων σε μια
επιχείρηση, ως ανταπόδοση της τήρησης ή της επικείμενης τήρησης από την τελευταία, όρων που σχετίζονται με τη
λειτουργία της.
Τα κριτήρια αναγνώρισης, που πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά, είναι τα ακόλουθα:
•

Εύλογη βεβαιότητα ότι η εταιρεία έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της
επιχορήγησης και

•

Εύλογη βεβαιότητα ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Η είσπραξη της επιχορήγησης δεν αρκεί
από μόνη της για την αναγνώριση, διότι δεν αποδεικνύει την ικανότητα για εκπλήρωση των όρων.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η Εταιρεία και ο
Όμιλος θα συμμορφωθούν με τους ανωτέρω όρους.
Υπάρχουν δύο βασικές μορφές επιχορηγήσεων, οι οποίες αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και
της Εταιρείας:
α) Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Πρόκειται για χρηματικά ποσά, που δίδονται στην Εταιρεία και τον Όμιλο από κρατικούς φορείς, προκειμένου αυτές
να προβούν είτε στην αγορά ή στην κατασκευή συγκεκριμένου παγίου στοιχείου ενεργητικού μακρόχρονης
εκμετάλλευσης.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων χρήσεων από κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με την σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής
των αντίστοιχων επιχορηγηθέντων περιουσιακών στοιχείων.
β) Επιχορηγήσεις δαπανών
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Πρόκειται για χρηματικά ποσά, που δίδονται στην Εταιρεία και τον Όμιλο από κρατικούς φορείς, τα οποία σχετίζονται
με στοιχεία άμεσα προσδιοριστικά των αποτελεσμάτων, ως κίνητρο για την πραγματοποίηση δαπανών.
Τα έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν η αναλογούσα στην επιχορήγηση δαπάνη
έχει πραγματοποιηθεί.
2.15. Δάνεια - Τραπεζικός Δανεισμός
Τα δάνεια από τράπεζες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την
πραγματοποίηση των συναλλαγών αναφορικά με δανειακές συμβάσεις. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος, βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Δάνεια σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται βάσει της ισοτιμίας που
ισχύει κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού.
Οποιαδήποτε διαφορά, μεταξύ των ποσών που ενταμιεύονται στην εταιρεία από την τράπεζα (πλην των εξόδων για τη
σύναψη των δανείων) και της αξίας εξόφλησης, αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια της
περιόδου δανεισμού.
Η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί, ότι τα επιτόκια που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια,
ισοδυναμούν με τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε
προσαρμογής της αξίας, στην οποία απεικονίζονται οι δανειακές υποχρεώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την
εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατάρτισης των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων.
2.16. Παροχές σε Εργαζομένους
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται
στα αποτελέσματα όταν καθίστανται δουλευμένες.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Η υποχρέωση για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού μετά την
αποχώρησή του από την εργασία καλύπτεται από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, κλπ). Η Εταιρεία και το προσωπικό
συνεισφέρουν σε αυτό σε μηνιαία βάση. Η Εταιρεία δεν έχει περαιτέρω υποχρέωση να καταβάλει επιπλέον εισφορές σε
περίπτωση που ο φορέας αυτός δεν έχει τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των παροχών που
σχετίζονται με την υπηρεσία του προσωπικού στο τρέχον ή σε παρελθόντα έτη. Οι εισφορές που καταβάλει η Εταιρεία
αναγνωρίζονται στις αμοιβές προσωπικού με βάση την αρχή των δεδουλευμένων.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης στην περίπτωση εξόδου
από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των αποδοχών τους, την προϋπηρεσία τους στην Εταιρεία
και την αιτία εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραίτησης ή
δικαιολογημένης απολύσεως, το δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται. Το πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται
στο 40% του ποσού που καταβάλλεται σε περίπτωση αναιτιολόγητης απολύσεως.
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Η υποχρέωση της Εταιρεία από το ανωτέρω πρόγραμμα καθορισμένων παροχών συνταξιοδότησης υπολογίζεται ως η
παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών πληρωμών που θα απαιτηθούν για το διακανονισμό της υποχρέωσης που
απορρέει από τις υπηρεσίες της τρέχουσας και των προηγούμενων περιόδων. Για τον προσδιορισμό της υποχρέωσης
χρησιμοποιείται η αναλογιστική μέθοδος της Προβλεπόμενης Πιστωτικής Μονάδας (projected unit credit method) ενώ
ως επιτόκιο προεξόφλησης χρησιμοποιείται η απόδοση ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης με ημερομηνίες
λήξης που προσεγγίζουν περίπου τα χρονικά όρια της υποχρέωσης της Εταιρείας.
Ο τόκος επί της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών προσδιορίζεται από τον πολλαπλασιασμό της υποχρέωσης με το
επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας της υποχρέωσης, όπως το επιτόκιο αυτό
προσδιορίζεται στην αρχή της περιόδου και αφού ληφθούν υπόψη οι όποιες μεταβολές στην υποχρέωση. Ο τόκος αυτός
καθώς τα λοιπά έξοδα που σχετίζονται με το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, εκτός από τα αναλογιστικά κέρδη και
ζημίες, καταχωρούνται στις αμοιβές προσωπικού.
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, τα οποία προέρχονται από αυξήσεις ή μειώσεις της παρούσας αξίας της υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών εξαιτίας μεταβολών στις αναλογιστικές υποθέσεις, αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση
και δεν αναταξινομούνται ποτέ στα αποτελέσματα.
2.17. Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις
Η πρόβλεψη ορίζεται ως μία υποχρέωση αορίστου χρόνου ή ποσού, η οποία αναγνωρίζεται στα στοιχεία του Ισολογισμού
της εταιρείας, μόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι εξής προϋποθέσεις:
•

Η εταιρεία έχει μία παρούσα υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρελθουσών ενεργειών, νομική – συμβόλαιο με ρητούς
όρους, ισχύουσα νομοθεσία ή τεκμαιρόμενη – μέσα από ένα καθιερωμένο τύπο πρακτικής του παρελθόντος ότι
αποδέχεται ορισμένες ευθύνες και ως αποτέλεσμα έχει δημιουργήσει τη βάσιμη προσδοκία ότι θα ανταποκριθεί
σε αυτές τις ευθύνες.

•

Είναι πιθανόν ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνει οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για τον διακανονισμό της
παραπάνω υποχρέωσης, δηλαδή η πρόβλεψη θα αναγνωρίζεται αν η πιθανότητα να συμβεί η εκροή πόρων είναι
μεγαλύτερη από την πιθανότητα να μη συμβεί.

•

Μπορεί να γίνει μία αξιόπιστη εκτίμηση για το ποσό της υποχρέωσης αυτής.

Η εκτίμηση του εξόδου γίνεται από τον Όμιλο, με βάση την προηγούμενη εμπειρία από παρόμοιες περιπτώσεις και
συναλλαγές. Επιπρόσθετα, λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες και οικονομικά γεγονότα, που συμβαίνουν μετά την
ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τότε το ποσό της πρόβλεψης που θα αναγνωριστεί,
προσδιορίζεται ως η προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών εξόδων, που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν για τη
διευθέτηση της υποχρέωσης, με τη χρησιμοποίηση ενός προεξοφλητικού προ φόρων επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τη
διαχρονική αξία του χρήματος, τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, καθώς και τους κινδύνους που είναι συναφείς με την
υποχρέωση.
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές
Καταστάσεις, διότι εξαρτώνται από αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, από τα οποία δεν είναι πιθανό να προκύψει εκροή
οικονομικών πόρων, για το διακανονισμό τους. Ωστόσο γνωστοποιούνται εκτός κι αν η ανωτέρω πιθανότητα είναι
ελάχιστη.
Ενδεχόμενες απαιτήσεις είναι πιθανές απαιτήσεις, που προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος, αλλά η ύπαρξή τους
θα επιβεβαιωθεί αν πραγματοποιηθούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα. Γι΄ αυτό το λόγο δεν
απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, όταν η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
2.18. Κόστος Δανεισμού
Κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι που απορρέουν από τον δανεισμό, καθώς και τα λοιπά έξοδα που πραγματοποιούνται
για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων των εταιρειών του Ομίλου, με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Στην ανωτέρω έννοια περιλαμβάνονται:
•

τόκοι βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, καθώς και τόκοι υπεραναλήψεων,

•

συμπληρωματικά έξοδα (π.χ. προμήθειες) που πραγματοποιούνται για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων και κατ’
επέκταση τη λήψη δανείων,

•

χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις και

•

συναλλαγματικές διαφορές δανείων σε ξένο νόμισμα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται χρηματοοικονομικά
έξοδα.

Σχετικά με την αναγνώριση του κόστους δανεισμού, η διοίκηση του Ομίλου έχει υιοθετήσει την εναλλακτική μέθοδο του
ΔΛΠ 23 ‘‘Κόστος Δανεισμού’’, έτσι ώστε να εναρμονιστεί πλήρως με την τροποποίηση του εν λόγω προτύπου, η οποία
εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2009. Σύμφωνα με τη μέθοδο το εν λόγω κόστος πλέον
κεφαλαιοποιείται, όταν τα δάνεια σχετίζονται με την αγορά, κατασκευή και δημιουργία επιλέξιμων παγίων στοιχείων του
Ενεργητικού και μεταφέρεται σε αύξηση του κόστους των στοιχείων αυτών.
Ο παραπάνω χειρισμός προϋποθέτει τα ακόλουθα:
•

Πιθανολογείται ότι η εταιρεία θα έχει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τα στοιχεία αυτά

•

Το κόστος δανεισμού που θα προσαυξήσει την αξία των επιλέξιμων στοιχείων, μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα

Ο Όμιλος εφαρμόζει την εναλλακτική μέθοδο, σύμφωνα με το πρότυπο για όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που
εντάσσονται στην κατηγορία των επιλέξιμων παγίων στοιχείων.
Επιπλέον, όλα τα κόστη δανεισμού που πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης, κεφαλαιοποιούνται. Τέλος η
μέθοδος εφαρμόζεται με συνέπεια από χρήση σε χρήση.
2.19. Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών
καταστάσεων και σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος,
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αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Ομίλου, όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method) σε όλες τις
προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται και εμφανίζονται
είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές και τις
μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος
έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και
μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων θα
χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο
ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών
συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του
Ισολογισμού.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν η εταιρεία έχει το νομικό δικαίωμα να
συμψηφίσει τα αντίστοιχα ποσά και όταν αφορούν φόρους εισοδήματος, που έχουν επιβληθεί από την ίδια φορολογική
αρχή.
2.20. Έσοδα
Τα έσοδα του Ομίλου αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή του εισπρακτέου αντιτίμου, καθαρά από Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη κάθε είδους παρεχόμενη έκπτωση, καθώς και τυχόν επιστροφές.
Στις πωλήσεις του Ομίλου, το αντίτιμο της συναλλαγής έχει τη μορφή μετρητών ή ταμειακών ισοδύναμων και το ποσό
του εσόδου είναι αυτό των μετρητών ή των ταμειακών ισοδύναμων, που εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέα. Δεδομένου ότι
οι πιστώσεις που δίνονται από τον Όμιλο εκτείνονται εντός του λειτουργικού κύκλου αυτής, η ονομαστική
(τιμολογούμενη) αξία είναι ίση με την εύλογη.
Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως.
Το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε σταδίων για να επιμετρήσει τα έσοδα που προκύπτουν από
συμβάσεις με πελάτες, ως εξής:
1. Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη.
2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης.
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3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.
4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
5. Αναγνώριση εσόδων όταν η Εταιρεία εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης απόκτα τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών,
προσδιορίζοντας τον χρόνο της μεταβίβασης του ελέγχου είτε σε δεδομένη χρονική στιγμή είτε σε βάθος χρόνου.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει έσοδα σε συνάρτηση με την κατηγορία, στην οποία αυτά εντάσσονται:
•

Έσοδα από πώληση αγαθών, τα οποία αναγνωρίζονται εφόσον ικανοποιούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
➢

Ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα των
αγαθών.

➢

Δεν υπάρχει καμία ανάμιξη από τον Όμιλο, στην διαχείριση των πωληθέντων αγαθών, ούτε διατηρεί τον
πραγματικό έλεγχό τους.

•

➢

Το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

➢

Πιθανολογείται, ότι τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην εταιρεία.

➢

Τα έξοδα, που σχετίζονται με τη συναλλαγή, μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα.

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών, τα οποία αναγνωρίζονται με βάσει το στάδιο ολοκλήρωσης μίας συναλλαγής,
που αφορά στην παροχή υπηρεσίας, κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όταν το
αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η
αξιόπιστη εκτίμηση επιτυγχάνεται όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
➢

Το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.

➢

Πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη, που συνδέονται με τη συναλλαγή, θα εισρεύσουν στην εταιρεία.

➢

Ο βαθμός ολοκλήρωσης μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών
Καταστάσεων.

➢

Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και αυτά που θα απαιτηθούν μέχρι την ολοκλήρωση παροχής της
υπηρεσίας, μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα.

Ο Όμιλος, προκειμένου να είναι σε θέση να διενεργεί αξιόπιστες εκτιμήσεις, συνάπτει συμφωνίες για κάθε
συναλλαγή που αφορά παροχή υπηρεσιών, κατά τις οποίες ορίζονται μεταξύ άλλων το ακριβές αντίτιμο της
παροχής υπηρεσιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για κάθε συμβαλλόμενο, ο τρόπος και οι
όροι εξόφλησης του αντιτίμου.
Επιπλέον, ο βαθμός ολοκλήρωσης μίας συναλλαγής παροχής υπηρεσιών υπολογίζεται βάσει των υπηρεσιών που
έχουν παρασχεθεί μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, σε σχέση με το σύνολο
των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν ή την αναλογία των ήδη πραγματοποιημένων εξόδων σε σχέση με
το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της εν λόγω συναλλαγής.
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•

Έσοδα από τόκους, τα οποία προκύπτουν από την, εκ μέρους τρίτων, χρήση στοιχείων του ενεργητικού του
Ομίλου και αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Το
πραγματικό επιτόκιο ενός στοιχείου του ενεργητικού, είναι το απαιτούμενο επιτόκιο, με το οποίο προεξοφλούνται
οι μελλοντικές ταμειακές ροές, που θα εισρεύσουν στην εταιρεία, από τη χρήση του στοιχείου αυτού, καθ’ όλη τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του, έτσι ώστε να εξισώνονται με την αρχική λογιστική του αξία. Όταν υπάρχει
απομείωση του ανωτέρω στοιχείου, η λογιστική αξία αυτού μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό του, το οποίο είναι
η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό
επιτόκιο. Εν συνεχεία λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης νέας λογιστικής αξίας.

•

Έσοδα από μερίσματα. Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους,
δηλαδή όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόμο αρμόδιο να τα χορηγεί.

2.21. Καταχώρηση εξόδων
Τα έξοδα καταχωρούνται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για
λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από
τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
2.22. Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2.23. Κέρδη ανά Μετοχή
Το ΔΛΠ 33 ‘‘Κέρδη ανά Μετοχή’’, προβλέπει δύο δείκτες υπολογισμού των κερδών ανά μετοχή:
•

Βασικά κέρδη ανά μετοχή, τα οποία υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος (ή τη ζημία) χρήσης, που αναλογεί
στους κατόχους των κοινών μετοχών, με το σταθμισμένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών, κατά τη
διάρκεια αυτής της χρήσης.

•

Πλήρως κατανεμημένα κέρδη ανά μετοχή, η φιλοσοφία των οποίων έγκειται στο γεγονός, ότι ορισμένες κατηγορίες
τίτλων, που κατά το χρόνο προσδιορισμού των κερδών ανά μετοχή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή
των κερδών της εξεταζόμενης χρήσης, δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διανομή των κερδών μελλοντικών
χρήσεων.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται εξ ολοκλήρου από κοινές μετοχές.
Επιπλέον η εταιρεία δεν κατέχει καμία από τις κατηγορίες τίτλων που ενδέχεται να επιδράσουν μειωτικά των κερδών ανά
μετοχή. Ως εκ τούτου, υπολογίζει βασικά κέρδη ανά μετοχή σύμφωνα με την ως άνω μέθοδο υπολογισμού, βασικών
κερδών ανά μετοχή.
2.24. Συναλλαγματικές Μετατροπές
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Λειτουργικό Νόμισμα και Νόμισμα Παρουσίασης
Τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί. Δεδομένου, λοιπόν, ότι στην Ελλάδα, όπου
δραστηριοποιείται ο Όμιλος, το λειτουργικό νόμισμα είναι το Ευρώ (€), αυτό ορίζεται ως το νόμισμα λειτουργίας και
παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων αυτού.

Συναλλαγές και Υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα, χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες, που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές, οι
οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και από τη μετατροπή
των νομισματικών στοιχείων, που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, που ισχύουν κατά την
ημερομηνία ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Εξαιρούνται οι συναλλαγές που πληρούν τις
προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών, οι οποίες απεικονίζονται στην καθαρή θέση, καθώς και οι συναλλαγματικές
διαφορές που αναλογικά αφορούν την τροποποιημένη βασική μέθοδο του ΔΛΠ 23, που εφάρμοσε για τη χρήση 2012 ο
Όμιλος και εμφανίζονται στο κόστος των επιλέξιμων στοιχείων του ενεργητικού.
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως
τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
2.25. Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα
Ο Όμιλος είναι υποχρεωμένος να καθορίσει πρωτεύοντα και δευτερεύοντα τομέα για τις δραστηριότητες του, όπως
επίσης και να παρουσιάσει διαφορετικές πληροφορίες για τον πρωτεύοντα, σε σχέση με τον δευτερεύοντα τομέα.
Οι δύο τομείς, οικονομικά στοιχεία των οποίων πρέπει να παρουσιάζει ο Όμιλος, είναι:
•

Επιχειρηματικός τομέας, που αποτελεί κάθε διακριτό μέρος των εταιρειών του Ομίλου, που παρέχει ένα προϊόν
ή υπηρεσία ή μία ομάδα σχετιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις
που διαφέρουν από αυτούς των άλλων επιχειρηματικών τομέων. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ’ όψη για την
ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών σε έναν επιχειρηματικό τομέα, είναι η φύση των προϊόντων ή των
υπηρεσιών, η μορφή της παραγωγικής διαδικασίας, οι πελάτες στους οποίους απευθύνεται το προϊόν ή η υπηρεσία,
ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, το θεσμικό πλαίσιο του λειτουργικού περιβάλλοντος.

•

Γεωγραφικός τομέας, ο οποίος είναι κάθε διακριτό μέρος των εταιρειών του Ομίλου, που παρέχει προϊόντα ή
υπηρεσίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον και το οποίο υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις,
που διαφέρουν από εκείνες άλλων τομέων που λειτουργούν σε άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. Οι παράγοντες
που λαμβάνονται υπ’ όψη για την οριοθέτηση των γεωγραφικών τομέων, περιλαμβάνουν την ομοιότητα στις
πολιτικοοικονομικές συνθήκες, τις σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, την
εγγύτητα των λειτουργιών και την ύπαρξη συγκεκριμένων κινδύνων που σχετίζονται με τις λειτουργίες σε
συγκεκριμένη περιοχή.
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Η διοίκηση, λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός, ότι η πηγή και η φύση των κινδύνων και των αποδόσεων των
δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου, εξαρτώνται κυρίως από τα προϊόντα που παράγει και τις υπηρεσίες που
παρέχει, καθώς επίσης και την εσωτερική οργανωτική και διοικητική δομή και το υπάρχον σύστημα εσωτερικής
πληροφόρησης, καθορίζει ως πρωτεύοντα, τον επιχειρηματικό τομέα και ως δευτερεύοντα, τον γεωγραφικό τομέα.
Περαιτέρω ανάλυση παρατίθεται στην παράγραφο 34 του παρόντος.
2.26. Ορισμός Συνδεδεμένων Μερών
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, ως συνδεδεμένο ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι συνδεδεμένο με την οντότητα
που συντάσσει οικονομικές καταστάσεις. Ειδικότερα για την Εταιρεία, συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται:
1) Τα νομικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν για την Εταιρεία:
i. θυγατρικές εταιρείες,
ii. κοινοπραξίες,
iii. συγγενείς εταιρείες
2) Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα βασικά διοικητικά στελέχη και στενά συγγενικά πρόσωπα αυτών. Τα βασικά
διοικητικά στελέχη αποτελούνται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ ως στενά συγγενικά
τους πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών και των
συζύγων τους
Επιπλέον, η Εταιρεία γνωστοποιεί συναλλαγές και υφιστάμενα υπόλοιπα με εταιρείες, στις οποίες τα ανωτέρω πρόσωπα
ασκούν έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Ειδικότερα η εν λόγω γνωστοποίηση αφορά συμμετοχές των ανωτέρω προσώπων
σε εταιρείες με ποσοστό ανώτερο του 20%.
2.27. Συγκριτικά στοιχεία
Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία της προηγουμένης χρήσεως αναπροσαρμόζονται για να καλύψουν
αλλαγές στην παρουσίαση της κλειόμενης χρήσεως. Τα υπόλοιπα της συγκριτικής πληροφόρησης προέρχονται από τις
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2018.
Λόγω της αλλαγής παρουσίασης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “SUPERVISOR Α.Ε.” από
θυγατρική σε συγγενή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τα υπόλοιπα των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της
31.12.2018 και 2017 δεν είναι συγκρίσιμα. Στη Σημείωση 42 παρατίθενται όλες αι αναγκέες πληροφορίες για τη διόρθωση
του ανωτέρω λάθους και αναμορφωμένα τα ποσά του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων, των ταμειακών ροών και των
μεταβολών της καθαρής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου της “EPSILON NET Α.Ε.” για τις χρήσεις 2018 και 2017
βάσει των ανωτέρω προσαρμογών.

3. Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοικήσεως
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Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες
για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των υφιστάμενων μεγεθών. Οι εκτιμήσεις και
παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στα ποσά που αναγνωρίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:
Α) Απαιτείται κρίση από τη διοίκηση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Εάν ο τελικός φόρος
είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη
για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.
Β) Οι εταιρείες του Ομίλου αναγνωρίζουν πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νομική Υπηρεσία
του Ομίλου.
Γ) Οι εταιρείες του Ομίλου αναγνωρίζουν προβλέψεις για συμβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες τους, οι οποίες
υπολογίζονται βάσει ιστορικών δεδομένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος
Δ) Οι εταιρείες του Ομίλου αναγνωρίζουν προβλέψεις για την απομείωση των συμμετοχών λαμβάνοντας υπόψη τα
μελλοντικά οφέλη που θα εισρεύσουν από αυτές.
Ε) Απαιτείται κρίση, σε ετήσια βάση, από τις εταιρείες του Ομίλου για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής κυρίως των
άυλων περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.

4. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Οι δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως οι
πιστωτικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι ρευστότητας και οι κίνδυνοι της αγοράς. Στρατηγική και πολιτική του Ομίλου και της
Εταιρείας είναι η πρόληψη και ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων που μπορούν να προέλθουν από τους ανωτέρω
κινδύνους.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί κυρίως ο Όμιλος και η Εταιρεία εμπεριέχουν λογαριασμούς
εμπορικών απαιτήσεων, καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασμούς προεξόφλησης εμπορικών απαιτήσεων, επενδύσεις σε
χρεόγραφα και πληρωτέους λογαριασμούς. Η οικονομική διεύθυνση σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματά της, που
αντιμετωπίζουν τους κινδύνους αυτούς είναι υπεύθυνη να τους εντοπίσει, να τους εκτιμήσει και να τους αντισταθμίσει όπου
απαιτείται.
•

Κίνδυνος αγοράς

Κίνδυνος της αγοράς, που περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω των μεταβολών στις συναλλαγματικές
ισοτιμίες, τον κίνδυνο διακύμανσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου, λόγω των μεταβολών των επιτοκίων της
αγοράς και τον κίνδυνο τιμών, δηλαδή τον κίνδυνο διακύμανσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου, ως
αποτέλεσμα των μεταβολών στις τιμές της αγοράς, είτε αυτές προξενούνται από παράγοντες που αφορούν ειδικά το

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

94

συγκεκριμένο μέσο ή τον εκδότη του, είτε από παράγοντες που επηρεάζουν γενικά τα διαπραγματεύσιμα μέσα της
αγοράς.
Η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού (COVID-19), βρήκε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και τις επιχειρήσεις σε
σημαντικό ποσοστό απροετοίμαστες. Η οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας και αστάθειας, οι συνέπειες
της οποίας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Οι οικονομικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν
από τη διάρκεια, την ένταση και το βαθμό εξάπλωσης της νόσου στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Ανάλογα την διάρκεια
και την έκταση της οικονομικής αστάθειας θα είναι η έκθεση του Ομίλου σε αντίστοιχο κίνδυνο αγοράς.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος για την εταιρεία, ο οποίος προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένα
νομίσματα, η διοίκηση δε χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου αυτού, επειδή δε θεωρεί
ότι οι συναλλαγές είναι σημαντικές, λόγω της αξίας και της συχνότητάς τους. Ωστόσο, σε ετήσια βάση επανεκτιμάται η
θέση της εταιρείας, ως προς τον ανωτέρω κίνδυνο και αξιολογείται η ανάγκη χρησιμοποίησης συγκεκριμένων
χρηματοπιστωτικών εργαλείων για τον περιορισμό του.
i. Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών του Ομίλου και της Εταιρείας πραγματοποιείται σε ευρώ όποτε δεν υπάρχει έκθεση
σε συναλλαγματικό κίνδυνο.
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές, αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις και την καθαρή θέση των επενδύσεων σε εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες της
αλλοδαπής.
Ο Όμιλος κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και δεν συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους και αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου.
Ο Όμιλος έχει συμμετοχές σε θυγατρικές που δραστηριοποιούνται σε χώρες της αλλοδαπής των οποίων η καθαρή θέση
είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο κατά την μετατροπή των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων για σκοπό
ενοποίησης. Επίσης, οι δραστηριότητες του Ομίλου εκτός Ελλάδος δεν περιλαμβάνουν σημαντικές εμπορικές
συναλλαγές και κατά συνέπεια δεν υφίσταται σημαντικό συναλλαγματικό ρίσκο.
ii. Κίνδυνος Μεταβολών Επιτοκίων Αγοράς και Κίνδυνος Τιμών
Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτουν στο ενεργητικό τους έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως
καταθέσεις όψεως και προθεσμίας και συμμετοχικούς τίτλους. Επιπρόσθετα, πολιτική της Διοίκησης αποτελεί τα
προϊόντα δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου να είναι κυμαινόμενου επιτοκίου. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει
κίνδυνος για τον όμιλο και την εταιρεία, η διοίκηση δε χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη μείωση του
κινδύνου αυτού, επειδή δε θεωρεί ότι οι συναλλαγές είναι σημαντικές, λόγω της αξίας και της συχνότητάς τους. Ωστόσο,
σε ετήσια βάση επανεκτιμάται η θέση της εταιρείας, ως προς τον ανωτέρω κίνδυνο και αξιολογείται η ανάγκη
χρησιμοποίησης συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών εργαλείων για τον περιορισμό του.
iii. Κίνδυνος επιτοκίου ταμειακής ροής
Ο κίνδυνος επιτοκίου ταμειακής ροής είναι ο κίνδυνος της διακύμανσης των μελλοντικών ταμειακών ροών ενός
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χρηματοοικονομικού μέσου, λόγω των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς.
Για τον Όμιλο και την Εταιρεία, ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια, εκ των οποίων
όσα έχουν συναφθεί με μεταβλητό επιτόκιο την εκθέτουν σε κίνδυνο ταμειακών ροών, ενώ όσα έχουν συναφθεί με σταθερό
επιτόκιο την εκθέτουν σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας των δανείων αυτών. Πολιτική του Ομίλου και της
Εταιρείας είναι να συνάπτει δάνεια σε μεταβλητό επιτόκιο, αντισταθμίζοντας τον μελλοντικό κίνδυνο ταμειακών ροών με
μεταβολές στις τιμές των πωλούμενων αγαθών της, όταν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στις καταβολές τόκων
δανείων.
•

Πιστωτικός Κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος, κατά τον οποίο υπάρχει πιθανότητα, ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε ένα χρηματοοικονομικό
μέσο, να αθετήσει την υποχρέωσή του, προξενώντας οικονομική ζημία στο άλλο μέρος. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν
εκτίθεται σημαντικά σε πιστωτικό κίνδυνο, διότι αφενός μεν οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται σε πελάτες αξιόπιστους με
θετικά αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων, αφετέρου δε ο τρόπος πληρωμής των λιανικών πωλήσεων είναι κυρίως τοις
μετρητοίς.
Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με πελάτες αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας και
της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών και επισφαλειών .Τα
πιστωτικά όρια των πελατών παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επανακαθορίζονται εφόσον χρειαστεί.
Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά και συνεπώς περιορίζεται στο ελάχιστο ο πιστωτικός
κίνδυνος. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της 31/12/2019 είναι
όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ
Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις
Σχετικές Προβλέψεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

9.712.967,09

8.336.788,42

8.124.622,64

7.133.464,17

(1.044.834,35)

(769.538,06)

(938.587,14)

(718.705,58)

8.668.132,74

7.567.250,36

7.186.035,50

6.414.758,59

Κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού της 31/12/2019 η Διοίκηση κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένας πιστωτικός κίνδυνος που
να μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.
Η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού (COVID-19), βρήκε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και τις επιχειρήσεις σε
σημαντικό ποσοστό απροετοίμαστες. Η οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας και αστάθειας, οι συνέπειες
της οποίας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Οι οικονομικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν
από τη διάρκεια, την ένταση και το βαθμό εξάπλωσης της νόσου στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Ανάλογα την διάρκεια
και την έκταση της οικονομικής αστάθειας θα είναι η έκθεση του Ομίλου σε αντίστοιχο κίνδυνο αγοράς.
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•

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας οφείλεται στις πιθανές δυσκολίες εξεύρεσης κεφαλαίων για κάλυψη υποχρεώσεων, που
σχετίζονται με χρηματοοικονομικά μέσα.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτει χαμηλή έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας αφού διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα για την κάλυψη των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα διαθέτει υψηλά όρια αδιάθετων
τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Ο δείκτης του κυκλοφορούντος ενεργητικού έναντι των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
για τον Όμιλο την 31/12/2019 διαμορφώθηκε σε 446,0% έναντι 341,7% την 31/12/2018 και αντίστοιχα για την
Εταιρεία την 31/12/2019 σε 448,1% έναντι 312,6% την 31/12/2018.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ωρίμανσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της
Εταιρείας:

Έως 1 έτος
2.552.049,43
348.424,65
3.766.267,38
6.666.741,46

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
Από 2 έως
5 έτη
4.252.785,18
1.025.904,68
133.267,86
5.411.957,72

Πάνω από
5 έτη
413.659,70
413.659,70

Σύνολο
6.804.834,61
1.787.989,03
3.899.535,24
12.492.358,88

Έως 1 έτος
900.838,86
3.755.306,77
4.656.145,63

31.12.2018
Από 2 έως
5 έτη
4.961.963,46
134.540,65
5.096.504,11

Πάνω από
5 έτη
-

Σύνολο
5.862.802,32
3.889.847,42
9.752.649,74

Έως 1 έτος
2.513.119,63
297.122,50
2.707.022,75
5.517.264,88

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
Από 2 έως
Πάνω από
5 έτη
5 έτη
4.222.178,93
890.385,76
309.836,70
133.267,86
5.245.832,55
309.836,70

Σύνολο
6.735.298,56
1.497.344,96
2.840.290,61
11.072.934,13

Έως 1 έτος
863.887,52
2.849.798,52
3.713.686,04

31.12.2018
Από 2 έως
Πάνω από
5 έτη
5 έτη
4.892.455,05
134.540,65
5.026.995,70
-

Σύνολο
5.756.342,57
2.984.339,17
8.740.681,74

(ποσά σε 000 €)

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

(ποσά σε 000 €)

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

•

Άλλοι Λειτουργικοί Κίνδυνοι

Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων θεωρούνται επαρκείς με 31/12/2019 για τον Όμιλο και την
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Εταιρεία. Επιπλέον η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας έχει εγκαταστήσει ένα επαρκές και αξιόπιστο σύστημα
εσωτερικού ελέγχου για την πρόληψη των κίνδυνων στα πλαίσια των εμπορικών της εργασιών.
•

Διαχείριση Κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας της Εταιρείας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και λοιπούς
συμμέτοχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα προς
τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία
για να μειώσει το χρέος της.
Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το συντελεστή μόχλευσης.
Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο
καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το “Σύνολο δανεισμού” (συμπεριλαμβανομένου “βραχυπρόθεσμου και
μακροπρόθεσμου δανεισμού” και το υπόλοιπο των υποχρεώσεων από μισθώσεις όπως εμφανίζεται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης) μείον “Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα”. Τα συνολικά απασχολούμενα
κεφάλαια υπολογίζονται ως “Ίδια κεφάλαια” όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.
Ο συντελεστής μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018 αντίστοιχα είχε ως εξής:
(ποσά σε 000 €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (Σημείωση 25)

6.804.834,61

5.862.802,32

6.735.298,56

5.756.342,57

Υποχρεώσεις από μισθώσεις (Σημείωση 26)

1.787.989,03

-

1.497.344,96

-

8.593.947,46

7.708.634,68

5.320.158,43

4.827.596,80

(1.123,82)

(1.845.832,36)

2.912.485,09

928.745,77

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

13.506.552,06

12.074.695,59

12.550.312,64

11.589.749,61

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

13.505.428,24

10.228.863,23

15.462.797,73

12.518.495,38

(0,01%)

(18,05%)

18,84%

7,42%

Μείον :
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (Σημείωση 18)
Καθαρό ποσό δανεισμού

Συντελεστής μόχλευσης

5. Δομή του Ομίλου και δραστηριότητες
Α. Θυγατρικές Εταιρείες Ενοποιούμενες με τη Μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης
Ο Όμιλος έχει κατατάξει τις θυγατρικές εταιρείες και τις λοιπές συμμετοχές του ανάλογα με τον επιχειρηματικό τομέα
που αυτές δραστηριοποιούνται. Η δομή του Ομίλου την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχει ως εξής :
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Επωνυμία

Διεύθυνση Έδρας

Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος
EPSILON EUROPE PLC

Ρωσσίδη 2 - ΤΘ 596 55 - 4011 Λεμεσός - Κύπρος

EPSILON PYLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EVOLUTIONSNT PLC

EVOLUTIONSNT (UK) LTD

EPSILON SUPPORT CENTER AΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μετοχικό / Εταιρικό Κεφάλαιο

Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων

300.000 μετοχές του 1,00 € η

Ομίλου στην Ευρώπη

κάθε μία

Ημερομηνία Ίδρυσης /
Ενοποίησης

Ποσοστό Συμμετοχής (%)

23.01.2009 (ίδρυση)

99,966%

Ολική Ενοποίηση

05.01.2009 (ίδρυση)

99,983%

Ολική Ενοποίηση

Μέθοδος Ενοποίησης

Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 -

Παροχή Εκπαιδευτικών

60.000 μετοχές του 1,00 € η

555 34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη

Υπηρεσιών

κάθε μία

80 Strafford Gate Potters Bar Herts - United Kingdom - EN6
1PG

Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων
Ομίλου στην Ευρώπη

2.035.345 μετοχές της 1,00 £ η
κάθε μία

26.09.2012 (ίδρυση)

99,956%
(έμμεση συμμετοχή)

Ολική Ενοποίηση

Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων
Ομίλου στην Ευρώπη

1.000 μετοχές της 1,00 £ η κάθε
μία

02.10.2014 (ίδρυση)

100,000%
(έμμεση συμμετοχή)

Ολική Ενοποίηση

22.02.2016 (ίδρυση)

35,000%

Ολική Ενοποίηση

02.08.2019 ( ίδρυση )

51,000%

Ολική Ενοποίηση

80 Strafford Gate Potters Bar Hertfordshire - England - EN6
1PG - United Kingdom

EPSILON HR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σκοπός

Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 -

Παραγωγή και Εμπορία

24.000 μετοχές του 1,00 € η

555 34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη

Λογισμικού

κάθε μία

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 5-7 - 56224 Εύοσμος - Θεσσαλονίκη

Παροχή Υπηρεσιών
Πληροφορικής

20.000 μετοχές των 10,00 € η
κάθε μία

Η θυγατρική εταιρεία με έδρα την Κύπρο “EPSILON EUROPE PLC” συμμετέχει αφενός στην εταιρεία
“EVOLUTIONSNT PLC” με ποσοστό 99,99% και αφετέρου στην εταιρεία “EVOLUTIONSNT (UK) LTD” με
ποσοστό 100,00% αμφότερες με έδρα την Αγγλία. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω εταιρείες με έδρα την Αγγλία ενοποιούνται
με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, λόγω έμμεσης συμμετοχής της μητρικής EPSILON NET Α.Ε. Σημειώνεται ότι
η EVOLUTIONSNT (UK) LTD ιδρύθηκε εντός του Β’ 6μήνου 2014 και ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014.
Επίσης, η μητρική εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 35% στην εταιρεία EPSILON HR Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται
στην παραγωγή και εμπορία λογισμικού, αρχικά βάσει της από 21/01/2016 απόφασης Δ.Σ. της για συμμετοχή στην
κάλυψη του αρχικού Μετοχικού της Κεφαλαίου με ποσοστό συμμετοχής 35% και εν συνεχεία με το από 18/06/2020
ιδιωτικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών, απέκτησε έναντι ποσού € 9.432,00 από την εταιρεία Varian Investments,
μετοχές που αντιστοιχούν σε επιπλέον ποσοστό 30%.
Ως εκ τούτου η μετοχική σύνθεση της EPSILON HR Α.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:
Επωνυμία

% στο Μ.Κ

EPSILON NET Α.Ε.

65%

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

35%

Η ενοποίηση έγινε για πρώτη φορά στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2016 με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης, δεδομένου ότι η EPSILON NET Α.Ε. καθορίζει τη χρηματοοικονομική και επιχειρηματική πολιτική της
EPSILON HR Α.Ε., η οποία κατατάσσεται στις θυγατρικές επιχειρήσεις.
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Η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 99,983% στην εταιρεία EPSILON PYLON Α.Ε. (πρώην EPSILON
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ), η οποία δραστηριοποιείται αφενός στον τομέα παροχής
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και αφετέρου στον κλάδο πληροφορικής.
Σημειώνεται πως τον Αύγουστο 2019 ιδρύθηκε ανώνυμη εταιρεία στην οποία συμμετέχει η EPSILON NET με ποσοστό
51%, με την επωνυμία “EPSILON SUPPORT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ” και διακριτικό τίτλο "EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.". Σκοπός
της νέας θυγατρικής εταιρείας είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη έργων λογισμικού που παράγει η EPSILON NET. Η
EPSILON NET Α.Ε. εκτιμά ότι με την ίδρυση της νέας εταιρείας τίθενται οι βάσεις για την επίτευξη των στρατηγικών
στόχων της για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής. Η ενοποίηση για πρώτη φορά γίνεται με ημερομηνία
31/12/2019 με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

B. Λοιπές Ενοποιούμενες με τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσης Εταιρείες
Η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 35,156% στην εταιρεία SUPERVISOR Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται
στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, βάσει της από 27/08/2014 απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. των
Μετόχων της τελευταίας για αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, την οποία κάλυψε ολοσχερώς η EPSILON NET
Α.Ε.
Η ενοποίηση έγινε για πρώτη φορά στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, και
ακολουθήθηκε έως και την χρήση 2016, κατατάσσοντάς τη στις συγγενείς επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2017 η χρηματοοικονομική και επιχειρηματική πολιτική της SUPERVISOR
Α.Ε. εκτιμήθηκε ότι ελέγχεται από την EPSILON NET Α.Ε. και για αυτό το λόγο κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 η
ενοποίηση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Διοίκηση της Εταιρείας στη χρήση 2019,
αναθεωρώντας τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου, μετέβαλλε την ανωτέρω εκτίμηση θεωρώντας ότι δεν πληρούνται
τα κριτήρια του ελέγχου και περιέλαβε την εταιρεία SUPERVISOR Α.Ε με την μέθοδο της καθαρής θέσης στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 2019. Συνεπώς, στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 έγιναν όλες οι
απαραίτητες προσαρμογές για την διόρθωση του ανωτέρω λάθους και την απεικόνιση των μεγεθών του Ομίλου
ενσωματώνοντας την SUPERVISOR Α.Ε. με την μέθοδο της καθαρής θέσης και στην σημείωση 42 των οικονομικών
καταστάσεων παρατίθενται όλες οι πληροφορίες, σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 για την επαναδιατύπωση της συγκριτικής
πληροφόρησης χρήσεως 2018 καθώς οι αντίστοιχες πληροφορίες για την χρήση 2017.
Σύμφωνα με το από 20.12.2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών ανάμεσα στον βασικό μέτοχο της «HIT
HOSPITALITY

INTEGRATED

TECHNOLOGIES

AE»,

«ΗΙΤ

ΕΞΕΛΙΞΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων
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Υψηλής Τεχνολογίας», πωλήθηκαν, παραχωρήθηκαν, μεταβιβάσθηκαν και παραδόθηκαν στην Εταιρεία ογδόντα έξι
χιλιάδες είκοσι (86.020) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία,
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και μαζί με όλα τα επ’ αυτών και εξ αυτών δικαιώματα και υποχρεώσεις που
αντιπροσωπεύουν το τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της «HIT
HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES AE», τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 41 του Ν.
4548/2018, έναντι τιμήματος € 11,6252034 για κάθε μία πωλούμενη μετοχή ονομαστικής αξίας € 2,93 και συνολικά
έναντι ποσού ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€ 1.000.000,00).

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι για

το έτος 2019 δεν υπάρχουν συναλλαγές με την εταιρεία

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η εταιρεία ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει τεθεί σε εκκαθάριση με το από 11/10/2019 ιδιωτικό συμφωνητικό λύσης και εκκαθάρισης,
το οποίο καταχωρήθηκε την 1/11/2019 με ΚΑΚ 1957414 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.)
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6. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
ΟΜΙΛΟΣ
Κτίρια - Τεχνικά
Έργα σε Ακίνητα
Τρίτων

Ποσά εκφρασμένα σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2019
Εφαρμογή ΔΠΧΑ 16
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα & Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολο

1.945.902,60
1.798.508,43
134.390,62
-

241.988,18
300.947,38
(12.170,00)

2.313.239,94
147.487,36
(6.277,75)

4.501.130,72
2.099.455,81
281.877,98
(18.447,75)

31η Δεκεμβρίου 2019

3.878.801,65

530.765,56

2.454.449,55

6.864.016,76

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

1.254.971,86
385.002,80
-

154.871,75
125.226,88
(10.425,64)

1.996.216,39
82.832,77
(6.277,56)

3.406.060,00
593.062,45
(16.703,20)

31η Δεκεμβρίου 2019

1.639.974,66

269.672,99

2.072.771,60

3.982.419,25

2.238.826,99

261.092,57

381.677,95

2.881.597,51

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018

1.945.902,60
-

343.540,28
(101.552,10)

2.273.764,96
42.154,58
(2.679,60)

4.563.207,84
42.154,58
(104.231,70)

31η Δεκεμβρίου 2018

1.945.902,60

241.988,18

2.313.239,94

4.501.130,72

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2018

1.137.157,63
117.814,23
-

176.234,08
37.034,76
(58.397,09)

1.919.982,83
78.912,99
(2.679,43)

3.233.374,54
233.761,98
(61.076,52)

31η Δεκεμβρίου 2018

1.254.971,86

154.871,75

1.996.216,39

3.406.060,00

690.930,74

87.116,43

317.023,55

1.095.070,72

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

την 31 η
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2019
Εφαρμογή ΔΠΧΑ 16
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

Κτίρια - Τεχνικά
Έργα σε Ακίνητα
Τρίτων

Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα & Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολο

1.862.645,34
814.266,39
125.340,86

187.328,18
208.216,82
(12.170,00)

2.273.231,29
129.535,54
(6.277,75)

4.323.204,81
1.022.483,21
254.876,40
(18.447,75)

31η Δεκεμβρίου 2019

2.802.252,59

383.375,00

2.396.489,08

5.582.116,67

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

1.245.017,37
255.677,83
-

137.334,33
87.639,18
(10.425,64)

1.974.293,51
76.421,36
(6.277,56)

3.356.645,21
419.738,37
(16.703,20)

31η Δεκεμβρίου 2019

1.500.695,20

214.547,87

2.044.437,31

3.759.680,38

1.301.557,39

168.827,13

352.051,77

1.822.436,29

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018

1.862.645,34
-

288.880,28
(101.552,10)

2.236.480,54
39.430,35
(2.679,60)

4.388.006,16
39.430,35
(104.231,70)

31η Δεκεμβρίου 2018

1.862.645,34

187.328,18

2.273.231,29

4.323.204,81

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2018

1.136.361,43
108.655,94
-

167.442,26
28.289,16
(58.397,09)

1.903.770,77
73.202,17
(2.679,43)

3.207.574,46
210.147,27
(61.076,52)

31η Δεκεμβρίου 2018

1.245.017,37

137.334,33

1.974.293,51

3.356.645,21

617.627,97

49.993,85

298.937,78

966.559,60

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 καταχωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρμογής στην καθαρή
θέση της 1.1.2019 και δεν αναμόρφωσε τη συγκριτική πληροφορία. Ο Όμιλος επέλεξε να εφαρμόσει το πρότυπο
στις συμβάσεις που είχαν αναγνωριστεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 16 ως μισθώσεις
εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 17 και την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4. Συνεπώς, ο Όμιλος δεν θα εφαρμόσει το πρότυπο
στις συμβάσεις που δεν είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί ως συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και
τη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4.
Ο Όμιλος επέλεξε να χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συμβάσεις
μίσθωσης οι οποίες λήγουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής και των συμβάσεων
μίσθωσης για τις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας. Ο Όμιλος μισθώνει εξοπλισμό
γραφείου (προσωπικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και φωτοτυπικά) που θεωρούνται χαμηλής αξίας.
Η κίνηση των μισθωμένων ενσώματων παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναλύονται ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Κτίρια Τεχνικά Έργα

Μεταφορικά
Μέσα

Σύνολο

1η Ιανουαρίου 2019
Εφαρμογή ΔΠΧΑ 16
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

1.676.509,72
121.998,71
-

235.706,90
65.240,48
-

1.912.216,62
187.239,19
-

31η Δεκεμβρίου 2019

1.798.508,43

300.947,38

2.099.455,81

1η Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

265.301,00
-

88.383,29
-

353.684,29
-

31η Δεκεμβρίου 2019

265.301,00

88.383,29

353.684,29

1.533.207,43

212.564,09

1.745.771,52

Κτίρια Τεχνικά Έργα

Μεταφορικά
Μέσα

Σύνολο

1η Ιανουαρίου 2019
Εφαρμογή ΔΠΧΑ 16
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

756.922,11
57.344,28
-

159.697,72
48.519,10
-

916.619,83
105.863,38
-

31η Δεκεμβρίου 2019

814.266,39

208.216,82

1.022.483,21

1η Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

145.383,17
-

59.541,19
-

204.924,36
-

31η Δεκεμβρίου 2019

145.383,17

59.541,19

204.924,36

668.883,22

148.675,63

817.558,85

Κόστος Κτήσης

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την

31η

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Κόστος Κτήσης

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την

31η

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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7. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μεταφορές Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

Ανάπτυξη
Λογισμικού Ολοκληρωμένο

Εμπορικά Σήματα

Λογισμικό - Αγορά
από Τρίτους

Ανάπτυξη
Λογισμικού - Μη
Ολοκληρωμένο

Σύνολο

27.177.567,91
120.000,00

53.846,70
1.120,00
-

1.332.850,43
-

210.890,86
(120.000,00)

28.564.265,04
212.010,86
-

31η Δεκεμβρίου 2019

27.297.567,91

54.966,70

1.332.850,43

90.890,86

28.776.275,90

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

21.797.217,84
849.100,56

44.430,49
1.326,09

1.179.924,05
67.057,37

-

23.021.572,38
917.484,02

31η Δεκεμβρίου 2019

22.646.318,40

45.756,58

1.246.981,42

-

23.939.056,40

4.651.249,51

9.210,12

85.869,01

90.890,86

4.837.219,50

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
Μεταφορές

26.633.874,42
543.693,49
-

52.146,70
1.700,00
-

1.332.850,43
-

526.329,42
(526.329,42)

28.018.871,55
1.071.722,91
(526.329,42)

31η Δεκεμβρίου 2018

27.177.567,91

53.846,70

1.332.850,43

-

28.564.265,04

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018

20.989.828,66
807.389,18

43.262,82
1.167,67

1.107.813,36
72.110,69

-

22.140.904,84
880.667,54

31η Δεκεμβρίου 2018

21.797.217,84

44.430,49

1.179.924,05

-

23.021.572,38

5.380.350,07

9.416,21

152.926,38

-

5.542.692,66

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μεταφορές Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

Ανάπτυξη
Λογισμικού Ολοκληρωμένο

Εμπορικά Σήματα

Λογισμικό - Αγορά
από Τρίτους

Ανάπτυξη
Λογισμικού - Μη
Ολοκληρωμένο

Σύνολο

27.148.532,37
120.000,00

53.166,70
330,00
-

1.031.724,77
-

210.890,86
(120.000,00)

28.233.423,84
211.220,86
-

31η Δεκεμβρίου 2019

27.268.532,37

53.496,70

1.031.724,77

90.890,86

28.444.644,70

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

21.794.055,33
846.197,01

44.416,32
1.235,25

1.024.473,79
6.832,24

-

22.862.945,44
854.264,50

31η Δεκεμβρίου 2019

22.640.252,34

45.651,57

1.031.306,03

-

23.717.209,94

4.628.280,03

7.845,13

418,74

90.890,86

4.727.434,76

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
Μεταφορές

26.604.838,88
543.693,49
-

52.146,70
1.020,00
-

1.031.724,77
-

526.329,42
(526.329,42)

27.688.710,35
1.071.042,91
(526.329,42)

31η Δεκεμβρίου 2018

27.148.532,37

53.166,70

1.031.724,77

-

28.233.423,84

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018

20.989.586,70
804.468,63

43.262,82
1.153,50

1.012.588,23
11.885,56

-

22.045.437,75
817.507,69

31η Δεκεμβρίου 2018

21.794.055,33

44.416,32

1.024.473,79

-

22.862.945,44

5.354.477,04

8.750,38

7.250,98

-

5.370.478,40

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

106

8. Επενδύσεις σε Θυγατρικές Εταιρείες
Οι επενδύσεις της Εταιρείας στις θυγατρικές επιχειρήσεις του ομίλου απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
EPSILON PYLON Α.Ε.

Ποσά εκφρασμένα σε €
1η Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

EPSILON SUPPORT
CENTER Α.Ε.

EPSILON HR Α.Ε.

EPSILON EUROPE PLC

ΣΥΝΟΛΟ

33.630,00
-

8.400,00
-

-

2.919.900,00
(21.688,98)

2.961.930,00
(21.688,98)

33.630,00

8.400,00

-

2.898.211,02

2.940.241,02

33.630,00
-

8.400,00
350,00
-

102.000,00
-

2.898.211,02
-

2.940.241,02
102.350,00
-

33.630,00

8.750,00

102.000,00

2.898.211,02

3.042.591,02

Εντός της κλειόμενης χρήσης πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής EPSILON HR Α.Ε.
ποσού € 1.000,00, στην οποία η Εταιρεία συμμετείχε με την αναλογία της.
Σημειώνεται πως τον Αύγουστο 2019 ιδρύθηκε ανώνυμη εταιρεία στην οποία συμμετέχει η EPSILON NET με ποσοστό
51%, με την επωνυμία “EPSILON SUPPORT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ” και διακριτικό τίτλο "EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.". Σκοπός
της νέας θυγατρικής εταιρείας είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη έργων λογισμικού που παράγει η EPSILON NET. Η
ενοποίηση για πρώτη φορά γίνεται με ημερομηνία 31/12/2019 με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

9. Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες
Οι επενδύσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σε Συγγενείς Εταιρείες απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
HIT HOSPITALITY
Α.Ε.

SUPERVISOR Α.Ε.

Ποσά εκφρασμένα σε €
1η Ιανουαρίου 2018
Συμμετοχή στα αποτελέσματα συγγενών εταιρειών
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
1η Ιανουαρίου 2019
Συμμετοχή στα αποτελέσματα συγγενών εταιρειών
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΣΥΝΟΛΟ

173.197,00
6.768,96
-

-

173.197,00
6.768,96
-

179.965,96

-

179.965,96

179.965,96
(34.076,35)
-

1.000.000,00
-

179.965,96
(34.076,35)
1.000.000,00
-

145.889,61

1.000.000,00

1.145.889,61

Η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 35,156% στην εταιρεία SUPERVISOR Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην
εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού.
Σύμφωνα με το από 20.12.2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών ανάμεσα στον βασικό μέτοχο της «HIT
HOSPITALITY

INTEGRATED

TECHNOLOGIES

AE»,

«ΗΙΤ

ΕΞΕΛΙΞΙΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων
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Υψηλής Τεχνολογίας», πωλήθηκαν, παραχωρήθηκαν, μεταβιβάσθηκαν και παραδόθηκαν στην Εταιρεία ογδόντα έξι
χιλιάδες είκοσι (86.020) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€ 2,93) η καθεμία,
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και μαζί με όλα τα επ’ αυτών και εξ αυτών δικαιώματα και υποχρεώσεις που
αντιπροσωπεύουν το τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της «HIT
HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES AE», τηρουμένων των διατυπώσεων του άρθρου 41 του Ν.
4548/2018, έναντι τιμήματος € 11,6252034 για κάθε μία πωλούμενη μετοχή ονομαστικής αξίας € 2,93 και συνολικά
έναντι ποσού ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€ 1.000.000,00).

10. Συμμετοχικοί Τίτλοι
Λόγω μη σημαντικότητας του ποσού συμμετοχής της μητρικής ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’ στην εταιρεία
‘‘ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.’’, η εν λόγω η αποτίμηση προσδιορίστηκε βάσει αρχικής αξίας κτήσης.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
1η Ιανουαρίου 2019
Μεταβολή Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2018

2019

2018

3.521,30
-

3.521,30
-

3.521,30
-

3.521,30
-

3.521,30

3.521,30

3.521,30

3.521,30

Η EPSILON NET συμμετείχε στην ίδρυση της Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε., η οποία είναι δημιουργός του πρώτου
Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Εκτιμάται ότι μέσω της συμμετοχής αυτής, στο μέλλον, να
επιτευχθούν σημαντικές συνέργειες και επενδυτικές ευκαιρίες, λόγω της συγκέντρωσης αξιόλογων εταιρειών του κλάδου
Πληροφορικής.
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11. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Φόρος Εισοδήματος
Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος Υπολογισμένος με τον ισχύοντα Φορολογικό Συντελεστή
Φορολογική Επίδραση μη Εκπιπτ. Φορολογικά Εξόδων
Μεταβολή Αναβαλλόμενου Φόρου λόγω Αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή
Διαγραφή Πρόβλεψης Φόρου Ανέλεγκτης Χρήσης Λόγω Παραγραφής Δικαιώματος Δημοσίου
Αυτοτελής Φόρος Κεφαλαιοποίησης Αποθεματικών Άρθρου 71Β, Ν.4172/2013
Τέλος επιτηδεύματος
Σύνολο Φόρου Έξοδο / (Έσοδο)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2019

2018

2019

1.368.062,64
331.927,96
(370.696,35)
(1.451,99)
-

1.048.585,63
304.089,83
(288.565,80)
(57.837,51)
(25.000,00)
72.162,76
4.800,00

1.019.389,01
244.653,36
(269.466,14)
(4.489,21)
-

2018
709.264,75
205.686,78
(197.522,33)
(58.476,53)
(20.000,00)
72.162,76
2.200,00

(40.220,38)

9.649,28

(29.301,99)

4.050,68

(96.826,98)
(1.451,99)
58.058,59

15.524,03
(57.837,51)
(25.000,00)
72.162,76
4.800,00

(63.074,82)
(4.489,21)
38.262,04

8.164,45
(58.476,53)
(20.000,00)
72.162,76
2.200,00

(40.220,38)

9.649,28

(29.301,99)

4.050,68

Τα ποσά του Φόρου Εισοδήματος που επιβαρύνουν / ωφελούν τη Χρήση έχουν ως εξής:
Αναβαλλόμενος Φόρος Έξοδο / (Έσοδο) (βλ. ανάλυση επόμενης σελίδας)
Μεταβολή Αναβαλλόμενου Φόρου λόγω Αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή
Διαγραφή Πρόβλεψης Φόρου Ανέλεγκτης Χρήσης Λόγω Παραγραφής Δικαιώματος Δημοσίου
Αυτοτελής Φόρος Κεφαλαιοποίησης Αποθεματικών Άρθρου 71Β, Ν.4172/2013
Τρέχων Φόρος
Σύνολο Φόρου Έξοδο / (Έσοδο)

Με το άρθρο 22 του Ν. 4646/12.12.2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του
αύριο», μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά
πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, σε 24% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής.
Για την αντίστοιχη περίοδο στην Κύπρο ο συντελεστής φόρου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 12,5%. Ο φόρος
εισοδήματος προκύπτει μετά από φορολογική αναμόρφωση των μη εκπιπτόμενων δαπανών βάσει της ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας.
Με το άρθρο 22 του ιδίου νόμου, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία
μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο κράτους-μέλους Ε.Ε. που εισπράττει ένα
νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εάν το νομικό πρόσωπο του οποίου οι τίτλοι μεταβιβάζονται
πληροί τις οριζόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις. Τα εισοδήματα αυτά δε φορολογούνται, κατά τη διανομή ή
κεφαλαιοποίηση των κερδών αυτών. Τυχόν ζημιές αποτίμησης συμμετοχών που έχουν αναγνωρισθεί μέχρι 31.12.2019,
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο μεταβίβασής τους. Η διάταξη έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα που
αποκτώνται από 1.7.2020 και μετά. Επίσης, για τα μερίσματα τα οποία καταβάλλονται από 1.1.2020 και εφεξής, ο
συντελεστής παρακράτησης μειώνεται σε 5% από 10%.
Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φόρων έγινε με τους νέους φορολογικούς συντελεστές, όπως αυτοί θα ισχύουν στο
έτος που αναμένεται να διακανονισθεί το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση.

Αναλυτικά η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων εμφανίζεται στον επόμενο πίνακα:
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(299.445,26)

(299.445,26)

31η Δεκεμβρίου 2018

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ)
κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

(358.631,52)
59.186,26

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
1η Ιανουαρίου 2018
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

-

31η Δεκεμβρίου 2018

-

-

-

-

-

-

-

10.132,18

-

(265.595,15)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ)
κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

-

-

(265.595,15)

31η Δεκεμβρίου 2019

-

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
1η Ιανουαρίου 2018
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής ΔΠΧΑ 9
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(299.445,26)
33.850,11

-

31η Δεκεμβρίου 2019

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
1η Ιανουαρίου 2019
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

10.132,18

10.132,18

-

-

-

Μισθώσεις

-

Άϋλα Στοιχεία
Ενεργητικού

Ποσά εκφρασμένα σε €
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
1η Ιανουαρίου 2019
Χρέωση / Πίστωση στην Καθαρή Θέση
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

ΟΜΙΛΟΣ

-

-

-

-

(1.054,07)

(1.054,07)

(1.861,95)
807,88

-

-

-

(482,89)

(482,89)

(1.054,07)
571,18

Λοιπά Ενσώματα
Πάγια

234.618,66

-

-

234.618,66

(7.160,78)

241.779,44
-

265.888,91

-

-

-

265.888,91

17.232,64
14.037,61

234.618,66

Υποχρέωση
Καθορισμένων
Παροχών Προσωπικού
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Λοιπά

-

-

(813,12)
813,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29.580,76

-

-

29.580,76

(11.333,00)

40.913,76

69.268,65

-

-

69.268,65

39.687,89
-

29.580,76

Πρόβλεψη Επισφαλών
Πελατών

(36.299,91)

(300.499,33)

(361.306,59)
60.807,26
-

264.199,42

(18.493,78)
-

241.779,44
40.913,76

79.211,70

(266.078,04)

(300.499,33)
34.421,29
-

345.289,74

17.232,64
63.857,68
-

264.199,42

Σύνολο

-

-

(299.445,25)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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(299.445,25)

-

-

-

31η Δεκεμβρίου 2018

-

59.186,27

-

-

(3.203,05)

(3.203,05)

(3.203,05)

Μισθώσεις

(358.631,52)

-

31η Δεκεμβρίου 2018

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
1η Ιανουαρίου 2018
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

-

(265.595,14)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την
31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
1η Ιανουαρίου 2018
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής ΔΠΧΑ 9
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(265.595,14)

31η Δεκεμβρίου 2019

33.850,11

(299.445,25)

-

31η Δεκεμβρίου 2019

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
1η Ιανουαρίου 2019
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

-

Άϋλα Στοιχεία
Ενεργητικού

Ποσά εκφρασμένα σε €
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
1η Ιανουαρίου 2019
Χρέωση / Πίστωση στην Καθαρή θέση
Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(1.054,07)

(1.054,07)

807,88

(1.861,95)

-

-

(482,89)

(482,89)

571,18

(1.054,07)

-

-

Λοιπά Ενσώματα Πάγια
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171.396,27

-

-

-

171.396,27

177.349,84
(5.953,57)

197.349,91

-

-

-

197.349,91

171.396,27
16.504,51
9.449,13
-

Υποχρέωση
Καθορισμένων Παροχών
Προσωπικού
Λοιπά

-

-

813,12

(813,12)

-

-

-

-

-

-

-

16.872,63

-

-

-

16.872,63

21.414,25
(4.541,62)

43.769,29

-

-

-

43.769,29

16.872,63
26.896,66

Πρόβλεψη Επισφαλών
Πελατών

(112.230,42)

(300.499,32)

60.807,27
-

(361.306,59)

188.268,90

177.349,84
21.414,25
(10.495,19)

(28.161,88)

(269.281,08)

31.218,24
-

(300.499,32)

241.119,20

188.268,90
16.504,51
36.345,79
-

Σύνολο

Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο ορισμένα εισοδήματα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της απόκτησής τους,
αλλά κατά το χρόνο διανομής τους στους μετόχους. Η λογιστική αρχή του Ομίλου και της Εταιρείας είναι να
αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά κατά το χρόνο διανομής τους,
ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησής τους.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές αναγνωρίζονται κατά την
έκταση που η πραγματοποίηση φορολογικών μελλοντικών κερδών είναι πιθανή.
Με το άρθρο 48 του Ν.4172/2013, τα ενδοομιλικά μερίσματα που καταβάλλονται τόσο από ημεδαπές όσο και
από αλλοδαπές εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους μέλους της ΕΕ και ανήκουν στον ίδιο Όμιλο
απαλλάσσονται τόσο από τον φόρο εισοδήματος όσο και από την παρακράτηση, εφόσον ο λήπτης του μερίσματος
κατέχει ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 10% στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου που διανέμει και
το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται επί τουλάχιστον 2 έτη. Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2014.
Πάντως πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον υπολογισμό του τρέχοντος φόρου εισοδήματος των χρήσεων 20162018 καθώς και της χρήσης 2019, η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 22α του Ν.4172/2013, προσαύξησε
εξωλογιστικά κατά 30% τις “Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας”. Το κονδύλι αυτό αναμένεται
να εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφορικά με τις αντίστοιχες Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της
χρήσης 2016, η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε τον Μάρτιο 2019
σχετική βεβαίωση έγκρισης και πιστοποίησης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, όπως
δηλώθηκαν για τον υπολογισμό του τρέχοντος φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 22α του Ν.4172/2013.
Η βεβαίωση εκδόθηκε σε χρόνο που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης
και ως εκ τούτου βάσει νόμου θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται
παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία του φορολογουμένου και
εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν.2238/1994, του Π.Δ.196/1992, του άρθρου 57 του
Ν.2859/2000, του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (για χρήσεις μέχρι 31/12/2013) και του άρθρου 36 του
Ν.4174/2013 καθώς και της απόφασης του ΣτΕ 1738/2017 και πληθώρας εγκυκλίων διαταγών, μεταξύ αυτών η
ΠΟΛ. 1154/2017 και των υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου 1752/2017 και ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1189961 ΕΞ2017 (για τις
χρήσεις μετά την 1/1/2014), προκύπτει ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις
μέχρι και το 2013 για την Εταιρεία και τις ελληνικές θυγατρικές, έχει παραγραφεί μέχρι την 31.12.2019, με την
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

112

επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό
τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.
Βάσει των ανωτέρω οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας καθώς και των περιλαμβανόμενων στην ενοποίηση
ελληνικών θυγατρικών της έχουν ελεγχθεί ή περαιωθεί ή παραγραφεί έως και τη χρήση 2013.
Με το άρθρο 82 §5 του ν. 2238/94, αρχής γενομένης από τη χρήση 2011, και στη συνέχεια με το άρθρο 65 Α
του Ν.4174/2013, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν υποχρεωτικούς
ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται στην έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ως προς την
εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται αφενός μεν
στην ελεγχόμενη εταιρεία, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών.
Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των περιλαμβανομένων στην ενοποίηση
ελληνικών εταιρειών.

Επωνυμία
EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
EPSILON PYLON A.E.
EPSILON HR Α.Ε
EPSILON SUPPORT CENTER A.E.

Έλεγχος ή
περαίωση ή παραγραφή
μέχρι και χρήση

Ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις με λήψη
φορολογικού πιστοποιητικού

2013
2013
-

2014–2019
2014–2019
2016–2019
2019

Για τις χρήσεις 2011-2018 η Εταιρεία και οι περιλαμβανόμενες στην ενοποίηση ελληνικές θυγατρικές της έχουν
ελεγχθεί από το νόμιμο Ελεγκτή τους και έλαβαν τη σχετική Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς
διατύπωση επιφύλαξης.
Για τη χρήση 2019 η Εταιρεία και οι περιλαμβανόμενες στην ενοποίηση ελληνικές θυγατρικές επέλεξαν τον
ανωτέρω φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ο οποίος είναι σε εξέλιξη και από τη σχετική
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, που προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων 2019, εκτιμάται πως δεν θα προκύψουν ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις.
Η θυγατρική εταιρεία EPSILON EUROPE PLC (έδρα Κύπρος) έχει υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για τις
χρήσεις 2009 – 2019 και για τις χρήσεις έως το 2011 έχει εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές λαμβάνοντας
σχετική βεβαίωση (tax assessment) ως οριστικά ελεγμένη. Επίσης έχει λάβει φορολογικό εκκαθαριστικό
συμμόρφωσης (Tax clearance) για τις φορολογικές της υποχρεώσεις 2012-2019.
Οι θυγατρικές εταιρείες EVOLUTIONSNT PLC και EVOLUTIONSNT (UK) LTD (έδρα Ηνωμένο
Βασίλειο) έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2012 – 2019 και 2014 – 2019 αντίστοιχα, και
έχουν λάβει φορολογικό εκκαθαριστικό συμμόρφωσης (Tax clearance) για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις έως
την 31.12.2019.
Τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου έχουν καταστεί οριστικά. Περαιτέρω και παρότι οι δημόσιες αρχές
διατηρούν το δικαίωμα επανελέγχου για τις ανωτέρω μη παραγεγραμμένες χρήσεις, η Διοίκηση του Ομίλου
εκτιμά ότι κατά τη διενέργεια ενδεχόμενου φορολογικού ελέγχου, από τις δημόσιες αρχές, δεν αναμένει να
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

113

προκύψουν ουσιώδεις φορολογικές υποχρεώσεις που να επηρεάσουν σημαντικά την χρηματοοικονομική
κατάσταση, την περιουσιακή διάρθρωση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας και του Ομίλου.

12. Απαιτήσεις από μισθώματα
Οι απαιτήσεις από μισθώματα ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα και
οφείλονται στην πρώτη εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 16 που αφορά μισθώσεις ακινήτων της μητρικής στις
θυγατρικές της εταιρείες:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019

31.12.2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
693.132,18

31.12.2018

Απαιτήσεις από μισθώσεις

-

-

Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος

-

-

(88.656,47)

-

Μακροπρόθεσμο μέρος

-

-

604.475,71

-

-

Οι μελλοντικές ελάχιστες εισπράξεις μισθωμάτων και η παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων εισπράξεων για τον
Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

Έως ένα έτος
Από 2 έως 5 έτη
Πέραν των 5 ετών
Σύνολο ελάχιστων εισπράξεων μίσθωσης
Μείον: ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έσοδα
Παρούσα αξία ελάχιστων εισπράξεων μίσθωσης

31.12.2019
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
-

ΟΜΙΛΟΣ

Έως ένα έτος
Από 2 έως 5 έτη
Πέραν των 5 ετών
Σύνολο ελάχιστων εισπράξεων μίσθωσης
Μείον: ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έσοδα
Παρούσα αξία ελάχιστων εισπράξεων μίσθωσης

31.12.2018
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
110.521,56
88.656,47
409.432,05
354.724,39
261.365,28
249.751,32
781.318,89
693.132,18
(88.186,71)
693.132,18
693.132,18

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
-

Τo χρηματοοικονομικό έσοδο των απαιτήσεων από μισθώσεις καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Σημείωση 34).
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50.268,34

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ποσά εκφρασμένα σε €

43.977,14

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

43.977,14

1η Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
223,00

(39,80)
262,80

197,00

46.726,34

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κόστος Κτήσης

(26,00)

223,00

43.977,14
2.749,20

64,00

64,00

64,00

64,00
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14.117,62

13.493,02
1.190,40
(565,80)

14.774,82

14.117,62
657,20

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Εγγύηση σε Ελινόϊλ

103,32

103,32

103,32

103,32

Εγγύηση για Μίσθωση
Εξοπλισμού

-

68,11

68,11

Εγγύηση σε Φυσικό
Αέριο

Εγγύηση
Μετοφορικών Μέσων

19.740,02

17.925,02
2.380,80
(565,80)

21.163,54

19.740,02
1.423,52

Εγγύηση
Μετοφορικών
Μέσων

Εγγύηση για
Χρησιδάνεια

68,00

68,00

68,00

68,00

Εγγύηση για
Χρησιδάνεια

1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

Κόστος Κτήσης

Εγγύηση Δ.Ε.Η.

223,00

223,00

502,00

223,00
305,00
(26,00)

Εγγύηση Δ.Ε.Η.

Εγγύηση Ενοικίων

47.477,14

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

47.477,14

1η Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 31.12.2018

Κόστος Κτήσης

47.477,14
2.791,20

Εγγύηση Ενοικίων

1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

Κόστος Κτήσης

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΟΜΙΛΟΣ

13. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

-

68,11

68,11

Εγγύηση σε Φυσικό
Αέριο

103,32

103,32

103,32

103,32

Εγγύηση για
Μίσθωση
Εξοπλισμού

58.485,08

57.597,68
1.453,20
(565,80)

61.933,59

58.485,08
3.474,51
(26,00)

Σύνολο

68.611,48

66.796,48
2.380,80
(565,80)

73.173,31

68.611,48
4.587,83
(26,00)

Σύνολο

14. Αποθέματα
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

Εμπορεύματα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

20.138,50

31.12.2019

33.961,37

31.12.2018

16.801,34

29.382,69

Τα εμπορεύματα της Εταιρείας και του Ομίλου αφορούν σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό και συγγράμματα
επιστημονικού – οικονομικού περιεχομένου. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των αποθεμάτων.

15. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

Πελάτες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις Απομείωσης
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

7.185.912,52
430.019,46
2.097.035,11
9.712.967,09
(1.044.834,35)

5.874.414,09
351.426,41
2.110.947,92
8.336.788,42
(769.538,06)

4.561.301,49
285.490,77
3.277.830,38
8.124.622,64
(938.587,14)

4.254.494,13
335.430,77
2.543.539,27
7.133.464,17
(718.705,58)

8.668.132,74

7.567.250,36

7.186.035,50

6.414.758,59

Η κίνηση των προβλέψεων απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για τις χρήσεις
που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018, αναλύονται ως ακολούθως:

Υπόλοιπο στην έναρξη της χρήσεως
΄Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΑ 9
Σχηματισθείσες προβλέψεις χρήσεις
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσεως

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018
769.538,06
651.215,06
160.965,88
275.296,29
1.044.834,35

(42.642,88)
769.538,06

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018
718.705,58
651.215,06
85.656,99
219.881,56
938.587,14

(18.166,47)
718.705,58

Η ενηλικίωση των από εμπορική δραστηριότητα προερχομένων απαιτήσεων παρατίθεται στη συνέχεια:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019

Απαιτήσεις από πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Σύνολο

Υπόλοιπο
31.12.2019
6.512.784,57
1.921.225,96
234.122,21
8.668.132,74

Ενήμερες μη
απομειωθείσες
απαιτήσεις
4.629.092,54
1.898.281,96
200.005,40
6.727.379,90

Ληξιπρόθεσμες
από 1 έως 90
ημέρες
1.246.197,02
22.944,00
26.116,81
1.295.257,83

Ληξιπρόθεσμες
από 91 έως 120
ημέρες
407.098,84
407.098,84

Ληξιπρόθεσμες
από121 έως 360
ημέρες
230.396,17
8.000,00
238.396,17

Ληξιπρόθεσμες
πάνω από 360
ημέρες
-

Υπόλοιπο
31.12.2018
5.478.082,43
1.933.638,77
155.529,16
7.567.250,36

Ενήμερες μη
απομειωθείσες
απαιτήσεις
3.322.913,41
1.930.533,77
114.689,16
5.368.136,34

Ληξιπρόθεσμες
από 1 έως 90
ημέρες
1.713.878,43
16.840,00
1.730.718,43

Ληξιπρόθεσμες
από 91 έως 120
ημέρες
148.281,27
148.281,27

Ληξιπρόθεσμες
από121 έως 360
ημέρες
183.919,35
3.105,00
24.000,00
211.024,35

Ληξιπρόθεσμες
πάνω από 360
ημέρες
109.089,97
109.089,97

31.12.2018

Απαιτήσεις από πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Σύνολο
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019

Απαιτήσεις από πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Σύνολο

Υπόλοιπο
31.12.2019
3.994.420,75
3.102.021,23
89.593,52
7.186.035,50

Ενήμερες μη
απομειωθείσες
απαιτήσεις
2.729.163,33
3.079.077,23
68.293,52
5.876.534,08

Ληξιπρόθεσμες
από 1 έως 90
ημέρες
777.446,46
22.944,00
15.100,00
815.490,46

Ληξιπρόθεσμες
από 91 έως 120
ημέρες
396.759,25
396.759,25

Ληξιπρόθεσμες
από121 έως 360
ημέρες
91.051,71
6.200,00
97.251,71

Ληξιπρόθεσμες
πάνω από 360
ημέρες
-

Υπόλοιπο
31.12.2018
3.908.994,95
2.366.230,12
139.533,52
6.414.758,59

Ενήμερες μη
απομειωθείσες
απαιτήσεις
2.233.795,67
2.363.125,12
102.493,52
4.699.414,31

Ληξιπρόθεσμες
από 1 έως 90
ημέρες
1.346.315,05
16.840,00
1.363.155,05

Ληξιπρόθεσμες
από 91 έως 120
ημέρες
93.172,83
93.172,83

Ληξιπρόθεσμες
από121 έως 360
ημέρες
145.248,15
3.105,00
20.200,00
168.553,15

Ληξιπρόθεσμες
πάνω από 360
ημέρες
90.463,25
90.463,25

31.12.2018

Απαιτήσεις από πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Σύνολο

Οι εύλογες αξίες των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων δεν παρουσιάζονται χωριστά καθώς, εξαιτίας της
βραχυπρόθεσμης διάρκειας τους, η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες, που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό,
αποτελούν μια λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών.
Από την 1 Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9
και υπολογίζουν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων τους. Σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού, διενεργείται έλεγχος απομείωσης των απαιτήσεων χρησιμοποιώντας πίνακα με βάσει
τον οποίο υπολογίζονται οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές.
Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας την 31.12.2019, που παραμένουν ανείσπρακτες πέραν του έτους,
καλύπτονται σε ποσοστό 100% από σχετικές προβλέψεις απομείωσης.

16. Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

268.922,00

31.12.2019

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2018

31.12.2019

265.507,00

31.12.2018
-

-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

Υπόλοιπο στην αρχή της χρήσης
Συναλλαγματικές διαφορές
Αγορές
Πωλήσεις
Αποτίμηση σε εύλογη αξία
Απομειώσεις

265.507,00
3.415,00
-

326.154,00
183.694,00
(239.954,00)
(4.387,00)
-

-

-

Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης

268.922,00

265.507,00

-

-

Τα Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου αφορούν σε Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία μέσω
Αποτελεσμάτων. Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελείται από διεθνή ομόλογα μεγάλων εταιρειών του
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εξωτερικού οι οποίες είναι εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια , ETF’s που διαπραγματεύονται σε οργανωμένα
χρηματιστήρια

και

αμοιβαία

κεφάλαια

που

επίσης

αποτελούν

προϊόν

διαπραγμάτευσης

σε

οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές.
Κατά τη χρήση 2019 δεν προέκυψαν ενδείξεις σχηματισμού απομείωσης για τα αξιόγραφα εμπορικού
χαρτοφυλακίου. Τα ανωτέρω αξιόγραφα κατηγοριοποιούνται στα ακόλουθα επίπεδα εύλογης αξίας:

ΟΜΙΛΟΣ
Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου

Επίπεδο 1
268.922,00

31η Δεκεμβρίου 2019
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
-

Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου

Επίπεδο 1
265.507,00

31η Δεκεμβρίου 2018
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
-

Σύνολο
268.922,00
Σύνολο
265.507,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύνολο

-

31η Δεκεμβρίου 2019
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
-

-

31η Δεκεμβρίου 2018
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
-

Σύνολο

Επίπεδο 1
Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου

Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου

Επίπεδο 1

-

-

Την 31η Δεκεμβρίου 2019 το κέρδος αποτίμησης των αξιογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου, ποσού € 3.415,00
για τον Όμιλο (31η Δεκεμβρίου 2018 ζημία € 4.387,00 για τον Όμιλο), αναγνωρίσθηκαν στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων.

17. Λοιπές Απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019

Ποσά εκφρασμένα σε €

Χρεώστες Διάφοροι - Προακταβολές Προσωπικού
- Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος
- Παρακρατημένος Φόρος από Τόκους
- Λοιποί Παρακρατημένοι Φόροι Εισοδήματος
- Πιστωτικές Κάρτες Εισπρακτέες
- Προκαταβολές σε Προμηθευτές
- Προκαταβολές σε Λοιπούς Δικαιούχους Αμοιβών
- Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
- Λοιποί Χρεώστες
Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων - Λοιποί Συνεργάτες Τρίτοι
- Courier
- Λοιποί Λογαριασμοί
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού - Έξοδα Επόμενων Χρήσεων
- Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα

Σύνολο

31.12.2018

187.690,10

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Εισπρακτέες στην Επόμενη Χρήση

Λοιπές Απαιτήσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

47.329,22
3.411,76
779,17
26.840,85
152.618,20
22.038,97
223,90
7.349,06
5.603,77
79.588,76
1.554,00

31.12.2019
23.129,20

183,53
3.301,42
1.464,06
65.140,52
111.509,67
37.795,39
260.591,13

5.603,77
81.142,76
535.027,76
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219.394,59
4.248,42
690,32
87.887,82
1.554,00

4.938,74
89.441,82
336.904,35

31.12.2018

187.690,10
29.758,06
3.472,82
779,17
23.179,37
118.216,27
11.528,92
4.703,48
74.437,70
-

186.934,61

4.703,48
74.437,70
-

23.129,20
1.750,73
1.464,06
46.488,67
147.845,06
29.767,39
3.125,83
690,32
82.996,14
-

453.765,89

227.315,91

3.816,15
82.996,14
337.257,40
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18. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

Ταμείο - Έδρα
Ταμείο - Υποκ/μα
Καταθέσεις σε Τραπεζικούς Λογ/σμούς
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

7.163,52
2.459,80
8.584.324,14

6.670,95
1.077,70
7.700.886,03

3.601,17
2.459,80
5.314.097,46

5.940,45
1.077,70
4.820.578,65

8.593.947,46

7.708.634,68

5.320.158,43

4.827.596,80

Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως ή προθεσμίας στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. Τα πραγματικά επιτόκια καθορίζονται σύμφωνα με τα κυμαινόμενα επιτόκια και διαπραγματεύονται
ανά περίπτωση.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται στα εξής νομίσματα ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

31.12.2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

EURO
USD
GBP

8.593.957,37
-9,91

7.708.644,80
-10,12

5.320.158,43
-

4.827.596,80
-

Σύνολο

8.593.947,46

7.708.634,68

5.320.158,43

4.827.596,80

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων με βάση την πιστοληπτική ικανότητα των τραπεζικών
ιδρυμάτων έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

A
BBB+
B+
B
B-

156.303,52
3.208.857,34
156,53
4.594.011,87
634.618,20

68.917,65
3.554.425,03
-446,90
4.053.906,57
31.832,33

427.002,20
4.276.335,40
616.820,83

760.167,15
4.037.704,46
29.725,19

Σύνολο

8.593.947,46

7.708.634,68

5.320.158,43

4.827.596,80
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19. Μετοχικό Κεφάλαιο
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελούμενο από
11.175.440 Κοινές Ονομαστικές Μετοχές των τριάντα λεπτών (0,30 €) η κάθε μία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

3.352.632,00

31.12.2019

3.352.632,00

31.12.2018

3.352.632,00

3.352.632,00

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ανέρχεται σε 3.352.632,00
€ διαιρούμενο σε 11.175.440 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ανά μετοχή 0,30 €, κατόπιν της από 19
Δεκεμβρίου 2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που ενέκρινε την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.676.316,00, με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών:
α) ποσό € 1.371.092,40 που αφορά Αφορολόγητο Αποθεματικό του Ν.2601/98, το οποίο θα φορολογηθεί σύμφωνα
με την παρ. 2, Άρθρου 71Β του Ν. 4172/2013, β) ποσό € 54.438,74 που αφορά Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό
Επενδύσεων του Άρθρου 22 του Ν.1828/89 και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος και γ) ποσό € 250.784,86 που
αφορά Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων του Άρθρου 2 του Ν.3220/04 και απαλλάσσεται του φόρου
εισοδήματος. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 5.587.720 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής
αξίας € 0,30 η καθεμία και την δωρεάν διανομή τους, στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία 1 νέα ονομαστική
μετοχή για κάθε 1 παλαιά ονομαστική μετοχή. Η ανωτέρω έκδοση των 5.587.720 νέων ονομαστικών μετοχών,
πραγματοποιήθηκε εντός Ιανουαρίου 2019.

20. Ίδιες Μετοχές
Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2018 των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε ομόφωνα, η αγορά ιδίων
μετοχών από την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. Το δε χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα
γίνει η ως άνω αγορά, αποφασίσθηκε, ότι δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής.
Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της απόφασης αυτής κατά την κρίση του και
αναλόγως προς τις συνθήκες της αγοράς. Κατόπιν αυτών και σε εφαρμογή της ως άνω από 30/06/2018 απόφασης της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιου της 23ης Απριλίου 2019 αποφάσισε, η Εταιρεία,
όπως, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920 και ήδη άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και για χρονικό διάστημα
από την ημέρα λήψης αυτής της απόφασης έως και την 30/06/2020, να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών. Το εν λόγω
κονδύλι διαμορφώθηκε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες / (Μειώσεις) Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2018

2019

2018

35.863,68

-

35.863,68

-

35.863,68

-

35.863,68

-
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21. Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο
Κατά τη χρήση 2007 και συγκεκριμένα στις 21 Δεκεμβρίου 2007 με την από 21.12.2007 Έκτακτη Γ.Σ. αποφασίστηκε η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες (168.000,00 €), διαδικασία η οποία
ολοκληρώθηκε μέσω της καταβολής μετρητών εντός του 2008. Από την ως άνω αύξηση προήλθε το κονδύλι της Διαφοράς
από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο ύψους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (1.512.000,00 €),
μειωμένο κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) ως έξοδα εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του
Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).
Ωστόσο, οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2014, στις 30
Ιουνίου 2016 και στις 19 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα, στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας του Ν.
Θεσσαλονίκης, Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, αποφάσισαν μεταξύ άλλων:
•

Ισόποση αύξηση και μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου, επιστροφή μετρητών στους μετόχους, ποσού 502.894,50€,
ήτοι ποσού 0,09 € ανά μετοχή βάσει της σχετικής απόφασης ΓΣ της 30/6/2014 και

•

Ισόποση αύξηση και μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου, επιστροφή μετρητών στους μετόχους, ποσού 502.894,50€,
ήτοι ποσού 0,09 € ανά μετοχή βάσει της σχετικής απόφασης ΓΣ της 30/6/2016.

•

Ισόποση αύξηση και μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου, επιστροφή μετρητών στους μετόχους, ποσού 446.201,79€,
ήτοι ποσού 0,039927 € ανά μετοχή βάσει της σχετικής απόφασης ΓΣ της 19/12/2018.

Τις ως άνω αποφάσεις, ομοίως, ενέκρινε με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις η αρμόδια αρχή του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων η Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα
ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

8,61

31.12.2019
8,61

31.12.2018
8,61

8,61

22. Αποθεματικά
•

Τακτικό Αποθεματικό

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.2190/1920) όπως έχει αντικατασταθεί με τον Νόμο 4548/2018 και ισχύει, οι
εταιρείες του Ομίλου υποχρεούνται, κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, να σχηματίζουν
τακτικό αποθεματικό, ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%), τουλάχιστον, των πραγματικών (λογιστικών) καθαρών κερδών
κάθε χρήσεως.
•

Έκτακτα Αποθεματικά

Η μητρική εταιρεία, κατά τη χρήση 2005, βάσει των διατάξεων της α.π. 9452/253/Α/3210/7-9-05 απόφασης του
Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας για την ένταξη της πράξης 1ος κύκλος – Ένταξη στη Δράση 2.5.3.
‘‘Επιχειρηματικά Σχέδια Υφιστάμενων Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών
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Ποιότητας’’, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ.) του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
σχημάτισε έκτακτο αποθεματικό από φορολογηθέντα κέρδη, με τη δέσμευση να μη διανεμηθεί πριν την πάροδο πέντε
(5) ετών από τη δημιουργία του, ως προϋπόθεση για την ένταξή της στη Δράση 2.5.3.
Το επενδυτικό σχέδιο της μητρικής εταιρείας, σύμφωνα με την αρ. πρ. 10210 / ΔΒΕ 1074 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, εντάχθηκε στη Δράση 2.5.3. του Ε.Π.ΑΝ.
Βάσει της από 9/4/2014 απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας σχηματίστηκε Αποθεματικό από
φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων κατ’ εφαρμογή σχετικού όρου του επιχορηγούμενου επενδυτικού
προγράμματος ICT4GROWTH ύψους 251.927.89 €.
•

Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων

Οι αναπτυξιακοί νόμοι, στους οποίους έχει ενταχθεί η μητρική εταιρεία του Ομίλου, είναι:
✓

Ο

Ν.1828/1989 (άρθρο 22), ως εταιρεία παραγωγής προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, οι

δραστηριότητες της οποίας συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 3 § 1 του Ν. 2601/1998.
✓

Ο Ν.2601/1998, ως εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, οι δραστηριότητες της οποίας συμπεριλαμβάνονται στο
άρθρο 3 § 1 του παρόντος νόμου.

✓

Ο Ν.3220/2004, ως εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, οι δραστηριότητες της οποίας συμπεριλαμβάνονται στο
άρθρο 3 § 1 του Ν. 2601/1998.

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, πληρεί όλες τις
απαιτούμενες κατά την ελληνική νομοθεσία, προϋποθέσεις σχηματισμού και κάλυψης των ανωτέρω αποθεματικών.
Ωστόσο, κατόπιν της από 19 Δεκεμβρίου 2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας,
που ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.676.316,00, με κεφαλαιοποίηση
των εξής αποθεματικών: α) ποσό € 1.371.092,40 που αφορά Αφορολόγητο Αποθεματικό του Ν.2601/98, το οποίο θα
φορολογηθεί σύμφωνα με την παρ. 2, Άρθρου 71Β του Ν. 4172/2013, β) ποσό € 54.438,74 που αφορά Ειδικό
Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων του Άρθρου 22 του Ν.1828/89 και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος και
γ) ποσό € 250.784,86 που αφορά Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων του Άρθρου 2 του Ν.3220/04 και
απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 5.587.720 νέων
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία και την δωρεάν διανομή τους, στους μετόχους της εταιρείας,
σε αναλογία 1 νέα ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά ονομαστική μετοχή.
Ανάλυση των αποθεματικών εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας Αποθεματικών
ΟΜΙΛΟΣ
Τακτικό
Αποθεματικό

Λοιπά Αποθεματικά

Σύνολο

Ποσά εκφρασμένα σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

535.471,00
52.434,55
-

792.439,96
35.139,59
-

1.327.910,96
87.574,14
-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

587.905,55

827.579,55

1.415.485,10

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018

499.808,22
35.662,78
-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

535.471,00

2.502.918,64
(1.710.478,68)
792.439,96

3.002.726,86
35.662,78
(1.710.478,68)
1.327.910,96

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τακτικό
Αποθεματικό

Λοιπά Αποθεματικά

Σύνολο

Ποσά εκφρασμένα σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

535.471,00
52.434,55
-

748.543,33
-

1.284.014,33
52.434,55
-

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

587.905,55

748.543,33

1.336.448,88

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018

499.808,22
35.662,78

2.424.859,33

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

535.471,00

(1.676.316,00)
748.543,33

2.924.667,55
35.662,78
(1.676.316,00)
1.284.014,33

Ανάλυση Αφορολόγητων Αποθεματικών Ειδικών Διατάξεων
ΟΜΙΛΟΣ

ΔΡΑΣΗ 2.5.3

ICT4GROWTH

Ν.3220/04

Λοιπά

Σύνολο

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

375.000,00

251.927,89

121.615,44

79.036,22

827.579,55

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΡΑΣΗ 2.5.3

ICT4GROWTH

Ν.3220/04

Σύνολο

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

375.000,00
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Εντός Δεκεμβρίου 2015 και βάσει της με Αριθμό Πρωτοκόλλου 606/2015 Έκθεσης Ανάκτησης Κρατικών Ενισχύσεων
που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών των άρθρων 2 & 3 Ν.3220/2004 (Άρθρο 169
Ν.4099/2012), εκδόθηκε το με α/α 78/24-12-2015 Φύλλο Ελέγχου από την αρμόδια εφορία της Εταιρείας, βάσει του
οποίου υπολογίστηκε τελικό ποσό ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων 12.981,77 € που οφείλεται στο σχηματισμό
Αφορολόγητου Αποθεματικού Ν.3220/2004 ύψους 171.134,57 € από τα καθαρά κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 2004.
Το σύνολο του εν λόγω ποσού ανάκτησης καταβλήθηκε ολοσχερώς εντός Ιανουαρίου..2016.

23. Αποτελέσματα εις Νέον
Τα Αποτελέσματα εις Νέο του Όμίλου και της Εταιρείας εμφανίζονται παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Υπόλοιπο κατά την Έναρξη της Περιόδου
Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής IFRS 9
Καθαρά Κέρδη Περιόδου μετά από Φόρους
Λοιπά Αποθεματικά
Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό
Αναλογιστικά αποτελέσματα
Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν σε Ίδια Κεφάλαια Περιόδου
Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν σε Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου

7.168.145,89
1.408.283,02
(19.782,42)
(52.434,55)
(54.570,04)
1.493,58
(246.393,40)

6.428.853,62
(120.724,41)
1.038.936,35
34.250,34
(35.662,78)
36.713,07
(214.220,30)

6.953.094,67
1.048.691,00
(52.434,55)
(52.264,29)
-

6.347.786,12
(64.242,74)
705.214,07
(35.662,78)
-

Υπόλοιπο κατά τη Λήξη της Περιόδου

8.204.742,08

7.168.145,89

7.897.086,83

6.953.094,67

Λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, ο Όμιλος προέβη σε αλλαγή της λογιστικής πολιτικής
και αναγνωρίζει το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών κατά την περίοδο στην οποία προκύπτουν, στα λοιπά
συνολικά έσοδα. Η επίπτωση της αλλαγής εμφανίζεται ως αποθεματικό με αναβαλλόμενο φόρο, στην υποχρέωση
καθορισμένων παροχών λόγω αναγνώρισης των σωρευμένων αναλογιστικών κερδών/ζημιών που δεν είχανε αναγνωριστεί
στις προηγούμενες περιόδους και αντίστοιχα στα λοιπά συνολικά έσοδα.

24. Δικαιώματα Μειοψηφίας
Τα Δικαιώματα Μειοψηφίας των θυγατρικών επιχειρήσεων του ομίλου απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά εκφρασμένα σε €
EPSILON PYLON Α.Ε.
EPSILON HR Α.Ε.
EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.
EPSILON EUROPE PLC

31.12.2019

31.12.2018

10,77
485.073,83
83.446,49
1.016,86

3,69
224.976,34
1.018,10

569.547,95

225.998,13

25. Δάνεια
Στα πλαίσια υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου, η Εταιρεία έχει λάβει μακροχρόνιο δανεισμό πενταετούς λήξης,
προκειμένου να καλύψει τις επενδυτικές της ανάγκες. Η Eταιρεία δεν έχει βραχυπρόθεσμο δανεισμό κατά την
31/12/2019.
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Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων της εταιρείας κατά την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 και κατά την
προηγούμενη χρήση, εμφανίζεται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019

Ποσά εκφρασμένα σε €

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
Τραπεζικός Δανεισμός
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός
Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

4.252.785,18

31.12.2019

4.961.963,46

2.552.049,43

900.838,86

Πληρωτέος στους Επόμενους 12 Μήνες
Σύνολο

31.12.2018

4.222.178,93

2.513.119,63

4.892.455,05

863.887,52

2.552.049,43

900.838,86

2.513.119,63

863.887,52

6.804.834,61

5.862.802,32

6.735.298,56

5.756.342,57

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 αντίστοιχα αφορούν
σε κοινό μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν προβεί σε έκδοση ομολογιακών
δανείων.
Οι ετήσιες δόσεις κεφαλαίου που απαιτούνται για να αποπληρωθούν όλα τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της
Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018, έχουν ως εξής:

Μέχρι ένα χρόνο
Από 2 έως 5 χρόνια
Πάνω από 5 χρόνια
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

ΌΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018
2.552.049,43
900.838,86
4.252.785,18
4.961.963,46
6.804.834,61
5.862.802,32

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018
2.513.119,63
863.887,52
4.222.178,93
4.892.455,05
6.735.298,56
5.756.342,57

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα των μακροπρόθεσμων δανείων καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων
(Σημείωση 34).
Κατά το έτος 2020, ο Όμιλος έκανε την χρήση των ευεργετικών διατάξεων που θεσπίστηκαν από το Ελληνικό Κράτος
και των διευκολύνσεων που δόθηκαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την αποπληρωμή των δανείων σε
μεταγενέστερο χρόνο της πραγματικής τους συμβατικής υποχρέωσης. Ως αποτέλεσμα είναι πως το ποσό το οποίο είναι
πληρωτέο και έχει πληρωθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων να ανέρχεται στο ποσό
των € 213,65 χιλ. και λοιπό ποσό € 6.591,18 χιλ. θα καταβληθεί από το 2021 και στα επόμενα έτη.

26. Υποχρεώσεις Μίσθωσης
Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 καταχωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρμογής στην καθαρή θέση
της 1.1.2019 και δεν αναμόρφωσε τη συγκριτική πληροφορία. Η εν λόγω καταχώρηση της υποχρέωσης καθώς και της
αξίας των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης, από τις μισθώσεις κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής,
περιλαμβάνει τις μισθώσεις που προηγουμένως κατατάσσονταν ως λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17.
Συνοπτικά, παρατίθενται τα κονδύλια που προκύπτουν από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Υποχρεώσεις μισθώσεων
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος

1.787.989,03
(348.424,65)

-

1.497.344,96
(297.122,50)

-

Μακροπρόθεσμο μέρος

1.439.564,38

-

1.200.222,46

-
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Κατά την υιοθέτηση του νέου προτύπου ΔΠΧΠ 16, ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνώρισαν στις οικονομικές καταστάσεις
υποχρεώσεις σε σχέση με μισθώσεις που κατά το παρελθόν είχαν ταξινομηθεί ως λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το
ΔΛΠ 17. Τα υπόλοιπα της συγκριτικής πληροφόρησης αφορούν μόνο σε υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων όπως
σχετικά προβλεπόταν από το ΔΛΠ 17.
Το συνολικό υπόλοιπο υποχρεώσεων από συμβάσεις χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018

Υπόλοιπο υποχρέωσης
κατά την έναρξη της χρήσης
Εφαρμογή ΔΠΧΑ 16
Προσθήκες
Τόκοι
Εξοφλήσεις

1.912.216,62
187.239,18
69.512,96
(380.979,73)

-

1.657.924,88
105.863,38
58.798,22
(325.241,52)

-

Υπόλοιπο υποχρέωσης
κατά τη λήξη της χρήσης

1.787.989,03

-

1.497.344,96

-

Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές μισθωμάτων και η παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων καταβολών για τον Όμιλο
και την Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

Έως ένα έτος
Από 2 έως 5 έτη
Πέραν των 5 ετών
Σύνολο ελάχιστων καταβολών μίσθωσης
Μείον: ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα
Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών μίσθωσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2019
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
408.668,56
348.424,65
1.146.968,59
1.025.904,68
442.793,97
413.659,70
1.998.431,12
1.787.989,03
(210.442,09)
1.787.989,03
1.787.989,03

31.12.2019
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
347.171,16
297.122,50
987.467,41
890.385,76
332.170,67
309.836,70
1.666.809,24
1.497.344,96
(169.464,28)
1.497.344,96
1.497.344,96

ΟΜΙΛΟΣ

Έως ένα έτος
Από 2 έως 5 έτη
Πέραν των 5 ετών
Σύνολο ελάχιστων καταβολών μίσθωσης
Μείον: ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα
Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών μίσθωσης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2018
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
-

Τo χρηματοοικονομικό κόστος των υποχρεώσεων μισθώσεων

31.12.2018
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
-

καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων

(Σημείωση 34).

27. Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
(α) Σύνταξη: Οι υπάλληλοι της Εταιρείας καλύπτονται με ένα από τα διάφορα υποστηριγμένα από το Ελληνικό κράτος
συνταξιοδοτικά ταμεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, μαζί με
την Εταιρεία που καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά την αποχώρηση, το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι αρμόδιο για την
πληρωμή των συντάξεων των υπαλλήλων. Έτσι, η επιχείρηση δεν έχει καμία νομική ή εποικοδομητική υποχρέωση να
πληρώσει μελλοντικές παροχές στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου. Οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τις χρήσεις
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που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσης και ανήλθαν σε € 1.990.245,75
και € 1.941.102,74 για τον Όμιλο, αντίστοιχα και σε € 1.434.653,10 και € 1.412.220,17 για την Εταιρεία, αντίστοιχα
(Σημείωση 32).
(β) Αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού: Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται
εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδοτήσεως. Το ποσό της αποζημιώσεως εξαρτάται από το χρόνο
προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδοτήσεώς του. Αν ο εργαζόμενος
παραμείνει στην Εταιρεία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημιώσεως
που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια μέρα. Ο ελληνικός εμπορικός νόμος, προβλέπει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να
σχηματίζουν πρόβλεψη που αφορά το σύνολο του προσωπικού και τουλάχιστον για την υποχρέωση που δημιουργείται επί
αποχωρήσεως λόγω συνταξιοδοτήσεως (40% της συνολικής υποχρέωσης). Για τις θυγατρικές του ομίλου στο εξωτερικό
δεν προκύπτει υποχρέωση παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης. Οι πίνακες που ακολουθούν
εμφανίζουν την σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική υποχρέωση που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα των
χρήσεων από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 καθώς και την κίνηση των σχετικών λογαριασμών
υποχρεώσεων για αποζημίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στον συνημμένο Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την
31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018.
Δαπάνη για αποζημίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσεων:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Κόστος Τρέχουσας Απασχόλησης
Κόστος Τόκων
Τερματικές Παροχές/ Επίδραση Περικοπής/ Διακανονισμού
Απορρόφηση/ (Μετακίνηση) Προσωπικού

159.909,10
17.831,02
(4.225,33)
(3.493,69)

186.395,60
-

117.900,16
13.026,12
(10.828,29)
(4.174,30)

143.163,55
-

Σύνολο

170.021,10

186.395,60

115.923,69

143.163,55

Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης στον Ισολογισμό έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
Υπόλοιπο κατά την Έναρξη της Περιόδου
Πρόβλεψη αναγνωρισμένη στα αποτελέσματα περιόδου
Καταβολές αποζημιώσεων
Πρόβλεψη αναγνωρισμένη στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Υπόλοιπο κατά τη Λήξη της Περιόδου

31.12.2019
938.474,64
170.021,10
(72.427,97)
71.802,68
1.107.870,45

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

833.722,18
186.395,60
(81.643,14)
-

685.585,07
115.923,69
(47.986,30)
68.768,80

611.551,19
143.163,55
(69.129,67)
-

938.474,64

822.291,26

685.585,07

Σύμφωνα με το νέο αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, τα αναλογιστικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τους
επαναϋπολογισμούς της παρούσας αξίας δέσμευσης καθορισμένων παροχών και της εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων, αναγνωρίζονται πλέον στην καθαρή θέση. Η κίνηση του αποθεματικού αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) έχει
ως εξής:
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Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) στην έναρξη της χρήσεως
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) στην λήξη της χρήσεως

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018
(480.333,34)
(480.333,34)
(71.802,68)
(552.136,02)
(480.333,34)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018
(414.757,90)
(414.757,90)
(68.768,80)
(483.526,70)
(414.757,90)

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την χρήση 2019 έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Στοιχεία εκφρασμένα σε %

31.12..2019

Προεξοφλητικό Επιτόκιο
Πληθωρισμός
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

1,00
1,70
4,20

31.12..2019
1,90
1,75
4,25

31.12.2018
1,00
1,70
4,20

1,90
1,75
4,25

28. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις σε προμηθευτές που πρόκειται να τακτοποιηθούν
σε επόμενες χρήσεις.
Επιπρόσθετα στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις. Πιο συγκεκριμένα, εντός της
χρήσης 2011 η Εταιρεία έλαβε κρατική επιχορήγηση ύψους περίπου 54 χιλ. ευρώ για την ένταξή της στο πρόγραμμα
“Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, βάσει της απόφασης με Αρ. Πρωτ. 14370/3404/13.10.2011
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 2014.
Επιπλέον, εντός της χρήσης 2015 η Εταιρεία έλαβε κρατική επιχορήγηση ύψους περίπου 403 χιλ. ευρώ για την ένταξή
της στο πρόγραμμα “ICT4GROWTH – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης –
παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας”, με ηλεκτρονικό κωδικό πρότασης ICT-000066 /
05-04-2013, δυνάμει της απόφασης της 440/31-10-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της
Πληροφορίας Α.Ε. Το ανωτέρω επενδυτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 2015.
Παρακάτω ακολουθεί σχετικός πίνακας ανάλυσης των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Προμηθευτές
Επιχορηγήσεις

31.12.2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

133.267,86
-

132.897,30
1.643,35

133.267,86
-

132.897,30
1.643,35

133.267,86

134.540,65

133.267,86

134.540,65
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29. Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

Προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)
Προκαταβολές Πελατών
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού - Δεδουλευμένα Έξοδα
Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

1.026.794,96
184.320,19
205.081,85
23.366,12

723.313,18
291.803,74
191.978,20
29.169,43

623.365,67
145.745,00
164.993,99
16.194,78

419.750,15
169.778,43
162.121,17
16.201,17

1.439.563,12

1.236.264,55

950.299,44

767.850,92

30. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις κατά την τρέχουσα χρήση από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019
και κατά την προηγούμενη χρήση, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
- Φόροι-Τέλη Αμοιβών Προσωπικού
- Φόροι-Τέλη Αμοιβών Τρίτων
- Λογαριασμός Εκκαθάρισης Φόρων-Τελών Δήλωσης Φορολογίας Εισ/τος
- Τέλος Χαρτοσήμου Από Ενοίκια Υπεκμίσθωσης
- Αγγελιόσημο & Ειδικός Φόρος Διαφημίσεων
Σύνολο

Ε Τ ΑΙΡΕ ΙΑ
31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

1.036.572,73
240.625,48
27.756,73
103.860,62
4.332,26
2.048,05

857.045,66
215.501,17
41.353,18
5.411,27
55.798,23
1.799,47

798.601,56
166.323,01
27.356,73
68.020,10
3.576,26
1.775,03

695.004,27
148.615,37
40.764,38
2.200,00
55.042,23
1.470,25

1.415.195,87

1.176.908,98

1.065.652,69

943.096,50

31. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019

Ποσά εκφρασμένα σε €
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί - Ι.Κ.Α.
- Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Πιστωτές Διάφοροι - Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες
- Ο.Τ.Ε.
- Ύδρευση
- Λοποί Δικαιούχοι Αμοιβών
- Μέτοχοι - Αξία Μετοχών τους προς Απόδοση
- Μέτοχοι - Αποθεματικό Ν.4172/13 προς απόδοση
- Πιστωτικές Κάρτες Πληρωτέες
- Λοποί Χρεώστες Διάφοροι
- Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων
- Λοιποί Πιστωτές
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα
Σύνολο

31.12.2018

454.303,31
(108,83)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019

444.703,38
454.194,48

796,82

31.12.2018

326.041,06
445.500,20

(108,83)

322.582,11
325.932,23

796,82

364.000,39

332.628,06

277.355,13

256.993,63

1.526,40

1.526,40

1.526,40

1.526,40

78,00

78,00

78,00

78,00

52.327,38

81.241,07

50.745,48

80.113,07

3.323,04

448.668,15

3.323,04

448.668,15

28,49

28,49

28,49

28,49

29.521,42
771,56

23.802,51
771,56

27.439,45
-

22.108,60
-

5.737,23
-

7.888,80
457.313,91
911.508,39
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4.642,40
896.633,04
1.342.133,24

-

323.378,93

5.955,83
365.138,39

-

691.070,62

815.472,17
1.138.851,10
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32. Έξοδα ανά Κατηγορία
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

Κατανομή Εξόδων Ανά Κατηγορία
Κόστος Αποθεμάτων Αναγνωριζόμενο ως Έξοδο
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Αποσβέσεις Παγίων
Λοιπά Έξοδα
Σύνολο

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

387.950,51
10.443.641,98
1.510.546,47
3.936.659,48

494.317,17
9.909.348,48
1.114.429,52
3.584.764,16

308.166,19
7.428.435,75
1.274.002,87
3.335.942,35

385.068,37
7.109.269,43
1.027.654,96
3.074.305,33

16.278.798,44

15.102.859,33

12.346.547,16

11.596.298,09

7.773.931,39
301.680,19
5.567.945,45
2.343.648,85
291.592,56

7.676.286,65
300.207,58
3.894.865,91
3.174.671,28
56.827,91

6.440.840,64
216.163,88
4.020.607,84
1.433.462,45
235.472,35

6.397.501,55
214.038,96
2.707.204,98
2.253.982,14
23.570,46

16.278.798,44

15.102.859,33

12.346.547,16

11.596.298,09

Κατανομή Εξόδων Ανά Λειτουργία
Κόστος Πωλήσεων
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως
Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Οι παροχές προς το προσωπικό του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

Κατανομή Παροχών Προσωπικού
Μισθοί & Ημερομίσθια
Εργοδοτικές Εισφορές
Λοιπές Παροχές
Προβλέψεις Παροχών Προσωπικού

31.12.2018

8.469.347,46
1.990.245,75
21.102,44
170.021,10
10.650.716,75

Προβλέψεις Παροχών Προσωπικού
Παροχές Προσωπικού Κατανεμηθείσες σε Ιδιοπαραγωγή

31.12.2019

8.115.136,12
1.941.102,74
14.377,10
186.395,60
10.257.011,56

(207.074,77)

Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

6.068.055,29
1.434.653,10
16.878,44
115.923,69
7.635.510,52

(347.663,08)

10.443.641,98

31.12.2018
5.887.171,69
1.412.220,17
14.377,10
143.163,55
7.456.932,51

(207.074,77)

9.909.348,48

(347.663,08)

7.428.435,75

7.109.269,43

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού (ΕΜΕ) του Ομίλου και της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας και της
προηγούμενης περιόδου ήταν:
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
Απασχολούμενο Προσωπικό

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

367

31.12.2019

375

31.12.2018

267

273

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων
Οι αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας,
αναλύονται ως εξής:

Αποσβέσεις ιδιόκτητων ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις μισθωμένων ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2019
31.12.2018
239.378,16
233.761,98
353.684,29
917.484,02
880.667,54

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019
31.12.2018
214.814,01
210.147,27
204.924,36
854.264,50
817.507,69

Σύνολο αποσβέσεων

1.510.546,47

1.274.002,87

1.114.429,52
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33. Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμεταλλεύσεως
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως
Έσοδα Επιδοτούμενων Προγραμμάτων
Ενοίκια Κτιρίων
Αναλογούσες στη Χρήση Επιχορηγήσεις
Έκτακτα Έσοδα
Έκτακτα Κέρδη από Εκποίηση Παγίων
Συναλλαγματικές Διαφορές
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων
Έσοδα από Προβλέψεις Προηγούμενων Χρήσεων
Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως
Λοιπά Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών
Σύνολο

Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως
Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα
Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων
Έκτακτες Ζημίες
Προβλέψεις Απομείωσης Επισφαλών Απαιτήσεων (σημ. 15)
Σύνολο

31.12.2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

13.931,13
1.272,79
501,15
6.255,64
20,76
7.038,00
26.115,82
0,01

17.583,19
1.272,79
40.198,44
316,96
840,96
42.642,88
40.513,11
-

10.309,40
1.272,79
0,39
6.255,64
0,33
7.038,00
26.015,82
-

17.583,19
25.560,00
1.272,79
38.192,40
840,96
18.166,47
20.443,03
-

55.135,30

143.368,33

50.892,37

122.058,84

11.281,79
5.014,48
275.296,29

35.228,43
21.599,48
-

11.083,44
4.507,35
219.881,56

1.970,98
21.599,48
-

291.592,56

56.827,91

235.472,35

23.570,46

34. Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως & Προθεσμίας
Τόκοι Μισθώσεων
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Σύνολο

Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Τόκοι Μακροχρόνιων Δανείων Τραπεζών
Τόκοι Μισθώσεων
Κεφαλαιοποίηση Κόστους Δανεισμού
Προβλέψεις Υποτίμησης Συμμετοχών & Χρεογράφων
Προμήθειες Αγορών / Πωλήσεων Χρεογράφων
Προμήθειες Εγγυητικών επιστολών
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Σύνολο

31.12.2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

30.120,08
8.876,60

19.012,88
539,75

28.333,64
20.227,13
-

12.885,40
-

38.996,68

19.552,63

48.560,77

12.885,40

246.849,59
69.512,95
(3.816,09)
92,35
542,40
77.995,73

188.711,54
(17.364,07)
595,81
74.036,71

242.160,90
58.798,22
(3.816,09)
92,35
542,40
53.537,57

182.179,41
(17.364,07)
21.688,98
595,81
59.219,46

391.176,93

245.979,99

351.315,35

246.319,59
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35. Κέρδη ανά Μετοχή
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2019

2018

2019

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων

1.408.283,02

1.038.936,35

1.048.691,00

705.214,07

Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες Μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.161.889,62
246.393,40

824.716,12
214.220,23

1.048.691,00
-

705.214,07
-

1.408.283,02

1.038.936,35

1.048.691,00

705.214,07

2018

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους
Αναλογιστικά Κέρδη / (ζημιές) σε Προγράμματα Παροχών Προσωπικού
Φόρος που αναλογεί

(71.802,68)
17.232,64

-

(68.768,80)
16.504,51

-

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους

(54.570,04)

-

(52.264,29)

-

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες Μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών
Κοινές Ονομαστικές Μετοχές

1.353.712,98

1.038.936,35

996.426,71

705.214,07

1.108.813,16
244.899,82

824.716,12
214.220,23

996.426,71
-

705.214,07
-

1.353.712,98

1.038.936,35

996.426,71

705.214,07

10.945.808

5.587.720

10.945.808

5.587.720

0,1287

0,1859

0,0958

0,1262

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή σε €

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

132

36. Πληροφόρηση κατά Τομέα
Πρωτεύων Τομέας Πληροφόρησης – Επιχειρηματικός
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

Πληροφορική

Εκπαίδευση

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

Επιχειρηματικός Τομέας
Κύκλος Εργασιών

17.209.952,29

768.030,09

-

17.977.982,38

1.675.129,69

79.189,55

-

1.754.319,24

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

-

-

38.996,68

38.996,68

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-

-

(391.176,93)

(391.176,93)

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων

-

-

(34.076,35)

1.675.129,69

79.189,55

(386.256,60)

1.368.062,64

-

-

40.220,38

40.220,38

1.675.129,69

79.189,55

(346.036,22)

1.408.283,02

Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους

(34.076,35)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

2.881.597,51

-

-

2.881.597,51

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

4.837.219,50

-

-

4.837.219,50

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.228.622,61

-

73.173,31

1.301.795,92

8.947.439,62

-

73.173,31

9.020.612,93

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

14.604.547,28

227.106,13

3.254.515,05

18.086.168,46

Σύνολο Ενεργητικού

23.551.986,90

227.106,13

3.327.688,36

27.106.781,39

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

6.526.915,65

112.112,30

294.459,92

6.933.487,87

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.217.565,73

33.986,12

1.415.189,61

6.666.741,46

11.744.481,38

146.098,42

1.709.649,53

13.600.229,33

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2018

Πληροφορική

Εκπαίδευση

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

Επιχειρηματικός Τομέας
Κύκλος Εργασιών

15.408.367,78

819.367,25

-

16.227.735,03

1.186.919,66

81.324,37

-

1.268.244,03

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

-

-

19.552,63

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-

-

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών

19.552,63

(245.979,99)

(245.979,99)

-

-

1.186.919,66

81.324,37

(219.658,40)

1.186.919,66

81.324,37

(229.307,68)

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

1.095.065,19

5,53

-

1.095.070,72

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

5.542.692,66

-

-

5.542.692,66

183.487,26

-

68.611,48

252.098,74

6.821.245,11

5,53

68.611,48

6.889.862,12

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους

6.768,96

6.768,96
1.048.585,63

(9.649,28)

(9.649,28)
1.038.936,35

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

12.493.295,25

188.470,89

3.230.491,62

15.912.257,76

Σύνολο Ενεργητικού

19.314.540,36

188.476,42

3.299.103,10

22.802.119,88

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.949.690,91

112.112,30

9.475,45

6.071.278,66

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4.198.116,10

57.207,70

400.821,83

4.656.145,63

10.147.807,01

169.320,00

410.297,28

10.727.424,29

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Υποχρεώσεων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

Πληροφορική

Εκπαίδευση

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

Επιχειρηματικός Τομέας
Κύκλος Εργασιών

12.883.844,64

768.030,09

-

13.651.874,73

1.277.030,39

79.189,55

-

1.356.219,94

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

-

-

48.560,77

48.560,77

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-

-

(351.315,35)

(351.315,35)

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων

-

-

(34.076,35)

1.277.030,39

79.189,55

(336.830,93)

Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους

(34.076,35)
1.019.389,01

-

-

29.301,99

29.301,99

1.277.030,39

79.189,55

(307.528,94)

1.048.691,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

1.822.436,29

-

-

1.822.436,29

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

4.727.434,76

-

-

4.727.434,76

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.864.636,62

33.630,00

2.960.144,61

4.858.411,23

8.414.507,67

33.630,00

2.960.144,61

11.408.282,28

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

12.838.311,50

227.106,13

Σύνολο Ενεργητικού

21.252.819,17

260.736,13

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

6.253.470,03

112.112,30

40.540,06

6.406.122,39

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4.417.632,33

33.986,12

1.065.646,43

5.517.264,88

10.671.102,36

146.098,42

1.106.186,49

11.923.387,27

13.065.417,63
2.960.144,61

24.473.699,91

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Υποχρεώσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2018

Πληροφορική

Εκπαίδευση

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

Επιχειρηματικός Τομέας
Κύκλος Εργασιών

11.591.801,98

818.367,25

-

12.410.169,23

854.885,81

81.044,17

-

935.929,98

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

-

-

12.885,40

12.885,40

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-

-

(246.319,59)

(246.319,59)

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων

-

-

854.885,81

81.044,17

(226.635,23)

-

-

(4.050,68)

854.885,81

81.044,17

(230.685,91)

966.559,60

-

-

966.559,60

5.370.478,40

-

-

5.370.478,40

Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους

6.798,96

6.798,96
709.294,75
(4.050,68)
705.244,07

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

188.365,96

33.630,00

2.960.217,40

3.182.213,36

6.525.403,96

33.630,00

2.960.217,40

9.519.251,36

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

11.456.658,79

152.336,69

-

11.608.995,48

Σύνολο Ενεργητικού

17.982.062,75

185.966,69

2.960.217,40

21.128.246,84

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.380.273,61

112.112,30

332.425,28

5.824.811,19

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2.747.814,52

42.775,02

923.096,50

3.713.686,04

Σύνολο Υποχρεώσεων

8.128.088,13

154.887,32

1.255.521,78

9.538.497,23

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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Δευτερεύων Τομέας Πληροφόρησης – Γεωγραφικός
ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

2019

Βόρεια Ελλάδα
Νότια Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2018

2019

2018

7.105.158,81
10.872.823,57

5.719.076,90
10.508.658,13

6.072.310,80
7.579.563,93

5.404.073,40
7.006.095,83

17.977.982,38

16.227.735,03

13.651.874,73

12.410.169,23

37. Κεφαλαιουχικές Δεσμεύσεις
Οι εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν δεσμεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού.

38. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών είτε διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση
στην οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου.
Η εταιρεία και ο Όμιλος έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα, που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς τους, ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2019

Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Απαιτήσεων
Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης με Πελάτες
Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Πληρωμής σε Προμηθευτές
Εγγυήσεις για Συμμετοχή σε Διαγωνισμό

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

82.662,00
1.363,50
16.800,00
-

12.662,00
201.363,50
16.800,00
3.000,00

82.662,00
1.363,50
16.800,00
-

12.662,00
201.363,50
16.800,00
3.000,00

100.825,50

233.825,50

100.825,50

233.825,50

39. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των κινήσεων της μητρικής εταιρείας που προέκυπταν από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, κατά την περίοδο από 01.01 έως 31.12.2019 έχουν ως εξής:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΟΛΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

HIT HOSPITALITY

EPSILON PYLON
EPSILON NET Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ

EPSILON HR Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

EPSILON NET Α.Ε.

898.403,65

EPSILON SUPPORT
CENTER Α.Ε.

SUPERVISOR Α.Ε.

INTEGRATES

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

INTEGRATED

ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.

TECHNOLOGIES AE
61.439,66

272,80

EPSILON PYLON Α.Ε.
EPSILON HR Α.Ε.

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

9.936,27

298,38

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

SCAN A.B.E.E.

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

81.135,88

758,63

55.231,13

-

291,50

426,25

1.043.026,75
55.231,13

77.146,75

-

87.083,02

EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.
SUPERVISOR Α.Ε.
HIT HOSPITALITY INTEGRATES INTEGRATED

9.920,00

9.920,00

TECHNOLOGIES AE

-

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

37.964,64

37.964,64

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.
SCAN A.B.E.E.
ΣΥΝΟΛΟ

311,94

750,82

2.541,63

48.196,58

909.090,74

63.981,29

272,80

213.513,76

758,63
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298,38

291,50

-

426,25

-

3.604,39

-

1.236.829,93
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Οι εταιρείες “ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.”,
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.”, “SCAN Α.Β.Ε.Ε.” και “TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.”
δεν ενοποιούνται με τον Όμιλο της EPSILON NET.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΟΛΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

EPSILON PYLON
EPSILON NET Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ

EPSILON HR Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EPSILON NET Α.Ε.

-

EPSILON PYLON Α.Ε.

-

2.368.966,42

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

HIT HOSPITALITY

EPSILON SUPPORT

SUPERVISOR Α.Ε.

CENTER Α.Ε.

INTEGRATED
TECHNOLOGIES AE

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕ

Ε.Ε.

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

SCAN A.B.E.E.

ΣΥΝΟΛΟ

Σ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

1.275.662,51

220,00

106.534,78

-

288,00

-

-

375,21

-

-

-

44.541,24

-

-

-

-

-

-

44.541,24

-

37.880,54

-

-

-

-

-

16.410,90

277.112,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.984,62

-

-

-

-

-

-

-

-

109.933,74

-

-

70.000,00

-

56.113,56

3.752.046,92

Π
Ω

EPSILON HR Α.Ε.

Λ

EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.

10.760,00

212.061,51

-

-

-

9.075,49

-

909,13

-

-

-

-

-

-

-

109.933,74

-

-

-

-

-

-

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

70.000,00

-

-

-

-

-

-

-

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

56.113,56

-

-

-

-

-

-

-

864,40

6.030,90

41.523,74

-

-

-

-

-

-

-

-

48.419,04

256.747,19

2.587.058,83

1.318.095,38

220,00

188.956,56

-

288,00

-

-

375,21

16.410,90

4.368.152,07

Η
Τ

SUPERVISOR Α.Ε.

Η
Σ

HIT HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES AE

-

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.

SCAN A.B.E.E.
ΣΥΝΟΛΟ

Τα ποσά των κινήσεων του Ομίλου και της εταιρείας, που προέκυπταν από συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη & μέλη
διοίκησης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

2019

Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοίκησης
Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης

765.713,11
4.216,02
8.514,11

Ε Τ ΑΙΡΕ ΙΑ
2018
724.269,49
23.693,93
12.194,83

2019
471.520,32
1.519,64
7.612,74

2018
479.489,08
4.284,93
4.717,88

40. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι ανέλεγκτες χρήσεις της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου:
EPSILON NET Α.Ε.

EPSILON PYLON
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EPSILON HR Α.Ε.

EPSILON SUPPORT
CENTER

EPSILON EUROPE PLC

EVOLUTIONSNT PLC

EVOLUTIONSNT (UK)
LTD

2019

2019

2019

2019

2013-2019

2013-2019

2014-2019

41. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εταιρειών του Ομίλου δεν υπάρχουν υποθήκες ή προσημειώσεις.
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42. Αναμόρφωση Οικονομικών Καταστάσεων
Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης αναμορφώθηκαν (διορθώθηκαν), προκειμένου να καταστούν
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου.
Η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 35,156% στην εταιρεία SUPERVISOR Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται
στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, βάσει της από 27/08/2014 απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. των
Μετόχων της τελευταίας για αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, την οποία κάλυψε ολοσχερώς η EPSILON NET
Α.Ε.
Η ενοποίηση έγινε για πρώτη φορά στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, και
ακολουθήθηκε έως και την χρήση 2016, κατατάσσοντάς τη στις συγγενείς επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2017 η χρηματοοικονομική και επιχειρηματική πολιτική της SUPERVISOR
Α.Ε. εκτιμήθηκε ότι ελέγχεται από την EPSILON NET Α.Ε. και για αυτό το λόγο κατά τις χρήσεις 2017 και 2018 η
ενοποίηση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η Διοίκηση της Εταιρείας στη χρήση 2019,
αναθεωρώντας τον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου, μετέβαλλε την ανωτέρω εκτίμηση θεωρώντας ότι δεν πληρούνται
τα κριτήρια του ελέγχου και περιέλαβε την εταιρεία SUPERVISOR Α.Ε με την μέθοδο της καθαρής θέσης στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 2019. Συνεπώς, στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 έγιναν όλες οι
απαραίτητες προσαρμογές για την διόρθωση του ανωτέρω λάθους και την απεικόνιση των μεγεθών του Ομίλου
ενσωματώνοντας την SUPERVISOR Α.Ε. με την μέθοδο της καθαρής θέσης και κατωτέρω παρατίθενται όλες οι
πληροφορίες, σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 για την επαναδιατύπωση της συγκριτικής πληροφόρησης χρήσεως 2018 καθώς και
οι αντίστοιχες πληροφορίες για την 1.1.2018.
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ΟΜΙΛΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης

Δημοσιευθέντα
31.12.2018

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

1.134.941,12

(39.870,40)

-

1.095.070,72

Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

5.997.401,36

(454.708,70)

-

5.542.692,66

-

255.352,80

(75.386,84)

179.965,96

3.521,30

-

-

3.521,30

73.020,22

(4.408,74)

-

68.611,48

7.208.884,00

(243.635,04)

(75.386,84)

6.889.862,12

78.056,51

(44.095,14)

-

33.961,37

7.693.574,52

(126.324,16)

-

7.567.250,36
265.507,00

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων

265.507,00

-

-

Λοιπές Απαιτήσεις

551.586,64

(214.682,29)

-

336.904,35

7.801.068,00

(92.433,32)

-

7.708.634,68

Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού

16.389.792,67

(477.534,91)

-

15.912.257,76

Σύνολο Ενεργητικού

23.598.676,67

(721.169,95)

(75.386,84)

22.802.119,88

3.352.632,00

-

-

3.352.632,00

8,61

-

-

8,61

1.643,35

-

(1.643,35)

1.327.910,96

-

-

6.962.572,21

1.944,49

203.629,19

7.168.145,89

11.644.767,13

1.944,49

201.985,84

11.848.697,46

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο
Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αποδιδόμενων σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

1.327.910,96

595.535,11

(359.763,67)

(9.773,31)

225.998,13

12.240.302,24

(357.819,18)

192.212,53

12.074.695,59

4.961.963,46

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια

4.961.963,46

-

-

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

312.797,89

(7.255,26)

(269.242,72)

36.299,91

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία

962.744,40

(24.269,76)

-

938.474,64

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

137.897,30

(5.000,00)

1.643,35

134.540,65

6.375.403,05

(36.525,02)

(267.599,37)

6.071.278,66

1.453.115,62

(216.851,07)

-

1.236.264,55

78.304,95

(78.304,95)

-

900.838,86

-

-

900.838,86

1.192.273,79

(15.364,81)

-

1.176.908,98

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.358.438,16

(16.304,92)

-

1.342.133,24

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.982.971,38

(326.825,75)

-

4.656.145,63

Σύνολο Υποχρεώσεων

11.358.374,43

(363.350,77)

(267.599,37)

10.727.424,29

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

23.598.676,67

(721.169,95)

(75.386,84)

22.802.119,88
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ΟΜΙΛΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης

Δημοσιευθέντα
1.1.2018

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

1.381.701,62

(51.868,32)

-

1.329.833,30

Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

6.152.845,04

(274.878,33)

-

5.877.966,71

-

255.352,80

(82.155,80)

173.197,00

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

3.521,30

-

-

3.521,30

70.942,42

(4.408,74)

-

66.533,68

7.609.010,38

(75.802,59)

(82.155,80)

7.451.051,99

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων
Λοιπές Απαιτήσεις

112.336,06

(71.207,60)

-

41.128,46

7.065.163,77

(489.660,47)

-

6.575.503,30

335.422,87

(9.268,87)

-

326.154,00

516.173,13

(155.689,70)

-

360.483,43

4.259.282,78

(134.735,02)

-

4.124.547,76

Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού

12.288.378,61

(860.561,66)

-

11.427.816,95

Σύνολο Ενεργητικού

19.897.388,99

(936.364,25)

(82.155,80)

18.878.868,94

1.676.316,00

-

-

1.676.316,00

446.210,40

-

-

446.210,40

2.916,14

-

(2.916,14)

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο
Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
Αποθεματικά

3.002.726,86

-

-

Αποτελέσματα εις Νέον

6.264.174,50

3.851,06

160.828,06

6.428.853,62

11.392.343,90

3.851,06

157.911,92

11.554.106,88

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αποδιδόμενων σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας

3.002.726,86

371.655,48

(349.837,20)

26.672,62

48.490,90

11.763.999,38

(345.986,14)

184.584,54

11.602.597,78

2.451.517,65

-

-

2.451.517,65

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

407.416,34

(18.232,70)

(269.656,48)

119.527,16

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία

881.161,23

(47.439,05)

-

833.722,18

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

162.897,30

(5.000,00)

2.916,14

160.813,44

3.902.992,52

(70.671,75)

(266.740,34)

3.565.580,43

1.678.996,79

(307.351,50)

-

1.371.645,29

155.693,88

(155.693,88)

-

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση

423.992,67

-

-

423.992,67

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1.032.468,93

(38.315,59)

-

994.153,34

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

939.244,82

(18.345,39)

-

920.899,43

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

4.230.397,09

(519.706,36)

-

3.710.690,73

Σύνολο Υποχρεώσεων

8.133.389,61

(590.378,11)

(266.740,34)

7.276.271,16

19.897.388,99

(936.364,25)

(82.155,80)

18.878.868,94

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων
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ΟΜΙΛΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018
Δημοσιευθέντα

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

16.839.165,95

(611.430,92)

-

16.227.735,03

Κόστος Πωλήσεων

(7.930.466,41)

254.179,76

-

(7.676.286,65)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

8.908.699,54

(357.251,16)

-

8.551.448,38

Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως

154.131,38

(10.763,05)

-

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

(353.627,32)

56.021,23

(2.601,49)

143.368,33
(300.207,58)

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως

(3.956.310,68)

116.876,69

(55.431,92)

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

(3.276.738,93)

148.786,70

(46.719,05)

Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως

(191.917,26)

30.336,89

104.752,46

Λειτουργικά Κέρδη

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως

(3.894.865,91)
(3.174.671,28)
(56.827,91)

1.284.236,73

(15.992,70)

-

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

19.727,86

(175,23)

-

19.552,63

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(269.046,92)

23.066,93

-

(245.979,99)

-

-

6.768,96

6.768,96

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως μετά Φόρων

1.268.244,03

1.034.917,67

6.899,00

6.768,96

1.048.585,63

6.507,04

(8.046,56)

(8.109,76)

(9.649,28)

1.041.424,71

(1.147,56)

(1.340,80)

1.038.936,35

ΟΜΙΛΟΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.1.2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης

Δημοσιευθέντα

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

14.965.533,96

(875.442,24)

-

14.090.091,72

Κόστος Πωλήσεων

(7.083.274,76)

389.843,76

-

(6.693.431,00)
7.396.660,72

7.882.259,20

(485.598,48)

-

Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως

140.634,88

(70.837,00)

-

69.797,88

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

(334.463,10)

69.352,02

-

(265.111,08)

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως

(3.553.107,47)

222.890,75

-

(3.330.216,72)

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

(2.896.766,99)

170.112,83

-

(2.726.654,16)

Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως

(348.168,78)

35.009,50

-

(313.159,28)
831.317,36

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως

890.387,74

(59.070,38)

-

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

54.111,72

(4,79)

-

54.106,93

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(160.132,22)

16.971,02

-

(143.161,20)

Λειτουργικά Κέρδη

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών

-

-

(82.155,80)

(82.155,80)

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων

784.367,24

(42.104,15)

(82.155,80)

660.107,29

Φόρος Εισοδήματος

(96.819,12)

39.223,97

187.841,42

130.246,27

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως μετά Φόρων

687.548,12

(2.880,18)

105.685,62

790.353,56

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019
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-

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

Μεταφορά σε Λοιπά Αποθεματικά

Αναλογιστικά Αποτελέσματα

Τακτοποίηση Αποτελεσμάτων Λόγω Ενοποίησης Θυγατρικής

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν σε Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018

-

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

Μεταφορά σε Λοιπά Αποθεματικά

Αναλογιστικά Αποτελέσματα

Τακτοποίηση Αποτελεσμάτων Λόγω Ενοποίησης Θυγατρικής

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

(1.643,35)

-

-

1.272,79

-

-

-

-

-

-

3.643,72

(7.131,95)

-

-

-

-

-

(2.488,36)

165.177,87

498,75

164.679,12

142

205.573,68

-

-

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

-

-

-

-

-

-

Υπόλοιπο Κερδών εις
Νέο

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

-

Αύξηση / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου / Επιστροφή σε Μετόχους

-

Αποθεματικά

9.659,33

-

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

-

(2.916,14)

-

(2.916,14)

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

-

-

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 Μετά Φόρων

Αναμορφώσεις

6.962.572,21

(223.879,63)

(3.643,72)

7.131,95

34.250,34

(35.662,78)

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν σε Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018

-

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018

1.327.910,96

-

-

(34.162,68)

35.662,78

-

-

1.041.424,71

6.142.951,34

(121.223,16)

6.264.174,50

Υπόλοιπο Κερδών εις
Νέο

Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

1.643,35

-

-

(1.272,79)

-

(1.676.316,00)
-

-

-

3.002.726,86

-

3.002.726,86

Αποθεματικά

2.916,14

-

2.916,14

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

36.713,07

-

Δημοσιευμένα
Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν στα Ίδια Κεφάλαια 31.12.2018

-

Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής IFRS 9

Μετοχικό Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

3.352.632,00

-

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

-

1.676.316,00

-

1.676.316,00

-

1.676.316,00

Μετοχικό Κεφάλαιο

Αύξηση / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου / Επιστροφή σε Μετόχους

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 Μετά Φόρων

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018

Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής IFRS 9

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Διαφορά από Έκδοση
Μετοχών Υπέρ το
Άρτιο

8,61

-

-

-

-

-

-

(446.201,79)

-

-

446.210,40

446.210,40

Διαφορά από Έκδοση
Μετοχών Υπέρ το
Άρτιο

(369.536,98)

(9.659,33)

(36.713,07)

-

-

-

-

-

-

-

-

(323.164,58)

-

(323.164,58)

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

595.535,11

223.879,63

-

-

-

-

-

-

-

-

371.655,48

371.655,48

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

(165.606,65)

-

-

3.643,72

(7.131,95)

-

-

1.272,79

-

-

(2.488,36)

(160.902,85)

498,75

(161.401,60)

Σύνολο

12.240.302,24

-

(3.643,72)

7.131,95

87,66

-

(1.272,79)

(446.201,79)

-

1.041.424,71

11.642.776,22

(121.223,16)

11.763.999,38

Σύνολο

-

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

Μεταφορά σε Αποθεματικά

Τακτοποίηση Αποτελεσμάτων Λόγω Ενοποίησης Θυγατρικής

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν σε Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

3.352.632,00

-

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

-

1.676.316,00

-

1.676.316,00

-

1.676.316,00

Μετοχικό Κεφάλαιο

Αύξηση / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου / Επιστροφή σε Μετόχους

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 Μετά Φόρων

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018

Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής IFRS 9

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αναμορφωμένα

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.327.910,96

143

7.168.145,89

(214.220,30)

36.713,07

-

34.250,34

-

(35.662,78)

-

(34.162,68)

35.662,78

-

(1.676.316,00)
-

6.308.129,21
1.038.936,35

-

(120.724,41)

6.428.853,62

Υπόλοιπο Κερδών εις
Νέο

3.002.726,86

-

3.002.726,86

Αποθεματικά

Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

8,61

-

-

-

-

-

(446.201,79)

-

-

446.210,40

-

446.210,40

Διαφορά από Έκδοση
Μετοχών Υπέρ το
Άρτιο

225.998,13

214.220,30

(36.713,07)

-

-

-

-

-

-

48.490,90

-

48.490,90

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

12.074.695,59

-

-

87,66

-

-

(446.201,79)

-

1.038.936,35

11.481.873,37

(120.724,41)
-

11.602.597,78

Σύνολο

-

Μεταβολή σε Δικαιώματα Μειοψηφίας κατά την Ενοποίηση Θυγατρικών

Μεταβολή σε Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων εις Νέο Λόγω Αλλαγής Μετοχικής Σύνθεσης Θυγατρικής

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

Μεταφορά σε Αποθεματικά

Αναλογιστικά Αποτελέσματα

Μεταβολή σε Δικαιώματα Μειοψηφίας, Λόγω Αλλαγής Μετοχικής Σύνθεσης Θυγατρικής

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν σε Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2017

-

-

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2017 Μετά Φόρων

Διαγραφή Αποτελεσμάτων Ενοποίησης

Τακτοποίηση Τέλους Επιτηδεύματος

Μεταβολή σε Δικαιώματα Μειοψηφίας κατά την Ενοποίηση Θυγατρικών

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

Αναλογιστικά Αποτελέσματα

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν στα Ίδια Κεφάλαια 31.12.2017

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν σε Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2017

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

-

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2017

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1.676.316,00

-

Τακτοποίηση Τέλους Επιτηδεύματος

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

-

Διαγραφή Αποτελεσμάτων Ενοποίησης

1.676.316,00
-

Ποσά εκφρασμένα σε €

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2017 Μετά Φόρων

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Δημοσιευμένα

3.002.726,86

-

-

-

492,64

32.143,52

-

-

-

-

-

-

2.970.090,70

Αποθεματικά

Αναμορφώσεις

-

-

-

-

-

(2.916,14)

-

-

-

(2.916,14)

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
Αποθεματικά

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.264.174,50

12.647,31

2.288,04

(195.592,59)

4.901,35

(32.143,52)

-

(20.400,00)

-

83,34

3.145,04

687.548,12

5.801.697,41

Υπόλοιπο Κερδών εις
Νέο

144

164.679,12

(68.920,80)

15.206,61

119.872,05

-

-

(83,34)

(3.145,04)

102.805,44

(1.055,80)

Υπόλοιπο Κερδών εις
Νέο

Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

2.916,14

-

-

-

-

-

(1.272,79)

-

-

-

-

-

4.188,93

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

ΟΜΙΛΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1.2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Διαφορά από
Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το Άρτιο

446.210,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

446.210,40

Διαφορά από
Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το Άρτιο

-

-

-

-

(323.164,58)

68.920,80

(15.206,61)

-

-

(376.878,77)

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

371.655,48

(12.647,31)

(2.288,04)

-

-

-

-

-

376.878,77

-

-

-

9.712,06

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

(161.401,60)

-

-

119.872,05

(2.916,14)

(376.878,77)

(83,34)

(3.145,04)

102.805,44

(1.055,80)

Σύνολο

11.763.999,38

-

-

(195.592,59)

5.393,99

-

(1.272,79)

(20.400,00)

376.878,77

83,34

3.145,04

687.548,12

10.908.215,50

Σύνολο

-

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

Μεταφορά σε Αποθεματικά

Αναλογιστικά Αποτελέσματα

Μεταβολή σε Δικαιώματα Μειοψηφίας, Λόγω Αλλαγής Μετοχικής Σύνθεσης Θυγατρικής

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν στα Ίδια Κεφάλαια 31.12.2017

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν σε Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

1.676.316,00

-

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

-

Μεταβολή σε Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων εις Νέο Λόγω Αλλαγής Μετοχικής Σύνθεσης Θυγατρικής

1.676.316,00
-

Ποσά εκφρασμένα σε €

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2017 Μετά Φόρων

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

-

-

-

-

-

-

-

(4.188,93)

-

-

4.188,93

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

3.002.726,86

-

-

-

-

492,64

32.143,52

-

-

-

2.970.090,70

Αποθεματικά

145

6.428.853,62

(56.273,49)

15.206,61

2.288,04

(75.720,54)

4.901,35

(32.143,52)

-

(20.400,00)

790.353,56

5.800.641,61

Υπόλοιπο Κερδών εις
Νέο

Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Αναμορφωμένα

446.210,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

446.210,40

Διαφορά από
Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το Άρτιο

48.490,90

56.273,49

(15.206,61)

(2.288,04)

-

-

-

-

-

-

9.712,06

Δικαιώματα Μειοψηφίας

11.602.597,78

-

-

-

(75.720,54)

5.393,99

-

(4.188,93)

(20.400,00)

790.353,56

10.907.159,70

Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Δημοσιευθέντα

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

Έμμεση Μέθοδος
Λειτουργικές Δραστηριότητες
1.034.917,67

6.899,00

6.768,96

1.048.585,63

Αποσβέσεις

1.161.433,61

(47.004,09)

-

1.114.429,52

Προβλέψεις

56.141,91

5.967,67

-

62.109,58

87,66

-

-

87,66

18.788,05

(12.903,82)

(6.768,96)

(884,73)

253.821,09

(7.841,10)

-

245.979,99

Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

34.279,55

(27.112,46)

-

7.167,09

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

394.053,86

(359.795,23)

-

34.258,63

(1.279.691,70)

178.390,21

-

(1.101.301,49)

-

-

(291.345,86)

7.655,98

-

(283.689,88)

(54.635,06)

2.000,00

-

(52.635,06)

-

-

1.327.850,78

(253.743,84)

-

1.074.106,94

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Λοιπά στοιχεία λειτουργικών ροών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

(815.345,44)

227.797,37

-

(587.548,07)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

18.139,85

118,22

-

18.258,07

Τόκοι εισπραχθέντες

19.188,11

(175,23)

-

19.012,88

Λοιπά στοιχεία επενδυτικών ροών

68.643,08

(9.268,87)

-

59.374,21

(709.374,40)

218.471,49

-

(490.902,91)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

3.891.374,56

(88.081,63)

-

3.803.292,93

Εξοφλήσεις δανείων

(968.065,72)

165.655,68

-

(802.410,04)

-

-

2.923.308,84

77.574,05

-

3.000.882,89

Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)

3.541.785,22

42.301,70

0,00

3.584.086,92

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου: 01.01.2018

4.259.282,78

(134.735,02)

-

4.124.547,76

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου: 31.12.2018

7.801.068,00

(92.433,32)

-

7.708.634,68

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία χρηματοδοτικών ροών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
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ΟΜΙΛΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1.1.2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Δημοσιευθέντα

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

Έμμεση Μέθοδος
Λειτουργικές Δραστηριότητες
784.367,24

(42.104,15)

(82.155,80)

660.107,29

Αποσβέσεις

1.167.656,04

(30.913,73)

-

1.136.742,31

Προβλέψεις

233.228,39

(4.871,71)

-

228.356,68

2.759,34

-

-

2.759,34

(106.466,94)

64.568,26

82.155,80

40.257,12

141.912,83

(9.270,00)

-

132.642,83

(14.733,77)

Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(9.598,90)

(5.134,87)

-

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

752.864,09

(187.687,36)

-

565.176,73

(1.528.865,85)

215.649,23

-

(1.313.216,62)

-

-

(120.327,76)

4.530,97

-

(115.796,79)

(11.669,02)

7.196,74

-

(4.472,28)

-

-

11.963,38

-

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Λοιπά στοιχεία λειτουργικών ροών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

1.305.859,46

1.317.822,84

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

(24.750,00)

24.750,00

-

(2.123.036,13)

144.138,70

-

47.511,03

(4,28)

-

47.506,75

253.537,46

(40.065,29)

-

213.472,17

(1.846.737,64)

128.819,13

-

(1.717.918,51)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

2.169.425,00

(107.625,00)

-

2.061.800,00

Εξοφλήσεις δανείων

(927.390,65)

20.000,00

-

(907.390,65)

-

-

1.242.034,35

(87.625,00)

-

1.154.409,35

701.156,17

53.157,51

0,00

754.313,68

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου: 01.01.2017

3.558.126,61

(187.892,53)

-

3.370.234,08

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου: 31.12.2017

4.259.282,78

(134.735,02)

-

4.124.547,76

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Λοιπά στοιχεία επενδυτικών ροών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(1.978.897,43)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία χρηματοδοτικών ροών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δημοσιευθέντα

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

966.559,60

-

-

966.559,60

Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

5.370.478,40

-

-

5.370.478,40

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις

3.195.593,82

(255.352,80)

-

2.940.241,02

-

255.352,80

(75.386,84)

179.965,96

3.521,30

-

-

3.521,30

58.485,08

-

-

58.485,08

9.594.638,20

0,00

(75.386,84)

9.519.251,36

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις

29.382,69

-

-

29.382,69

6.414.758,59

-

-

6.414.758,59

337.257,40

-

-

337.257,40

4.827.596,80

-

-

4.827.596,80

Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού

11.608.995,48

-

-

11.608.995,48

Σύνολο Ενεργητικού

21.203.633,68

0,00

(75.386,84)

21.128.246,84

3.352.632,00

-

-

3.352.632,00

8,61

-

-

8,61

1.643,35

-

(1.643,35)

-

1.284.014,33

-

-

1.284.014,33

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο
Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

6.828.286,65

-

124.808,02

6.953.094,67

11.466.584,94

-

123.164,67

11.589.749,61

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια

4.892.455,05

-

-

4.892.455,05

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

312.425,28

-

(200.194,86)

112.230,42

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία

685.585,07

-

-

685.585,07

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

132.897,30

-

1.643,35

134.540,65

6.023.362,70

-

(198.551,51)

5.824.811,19

Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

767.850,92

-

-

767.850,92

Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση

863.887,52

-

-

863.887,52

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

943.096,50

-

-

943.096,50

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.138.851,10

-

-

1.138.851,10

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

3.713.686,04

-

-

3.713.686,04

Σύνολο Υποχρεώσεων

9.737.048,74

-

(198.551,51)

9.538.497,23

21.203.633,68

-

(75.386,84)

21.128.246,84

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.1.2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δημοσιευθέντα

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

1.180.431,70

-

-

1.180.431,70

Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

5.643.272,60

-

-

5.643.272,60

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις

3.217.282,80

(255.352,80)

-

2.961.930,00

255.352,80

(82.155,80)

173.197,00

3.521,30

-

-

3.521,30

57.597,68

-

-

57.597,68

10.102.106,08

0,00

(82.155,80)

10.019.950,28

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις

34.217,07

-

-

34.217,07

5.908.927,34

-

-

5.908.927,34

333.658,76

-

-

333.658,76

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα

1.252.166,89

-

-

1.252.166,89

Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού

7.528.970,06

-

-

7.528.970,06

Σύνολο Ενεργητικού

17.631.076,14

0,00

(82.155,80)

17.548.920,34

1.676.316,00

-

-

1.676.316,00

446.210,40

-

-

446.210,40

2.916,14

-

(2.916,14)

Αποθεματικά

2.924.667,55

-

-

Αποτελέσματα εις Νέον

6.224.250,70

-

123.535,42

6.347.786,12

11.274.360,79

-

120.619,28

11.394.980,07

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο
Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

2.924.667,55

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια

2.345.018,54

-

-

2.345.018,54

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

389.647,97

-

(205.691,22)

183.956,75

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία

611.551,19

-

-

611.551,19

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

152.897,30

-

2.916,14

155.813,44

3.499.115,00

-

(202.775,08)

3.296.339,92

Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

937.613,04

-

-

937.613,04

Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση

388.919,24

-

-

388.919,24

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

800.904,77

-

-

800.904,77

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

730.163,30

-

-

730.163,30

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.857.600,35

-

-

2.857.600,35

Σύνολο Υποχρεώσεων

6.356.715,35

-

(202.775,08)

6.153.940,27

17.631.076,14

-

(82.155,80)

17.548.920,34

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Δημοσιευθέντα

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

12.410.169,23

-

-

12.410.169,23

Κόστος Πωλήσεων

(6.397.501,55)

-

-

(6.397.501,55)

6.012.667,68

-

-

6.012.667,68

Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως

122.058,84

-

-

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

(212.455,59)

-

(1.583,37)

122.058,84
(214.038,96)

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως

(2.668.477,22)

-

(38.727,76)

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

(2.220.259,39)

-

(33.722,75)

Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως

(97.604,34)

-

74.033,88

Λειτουργικά Κέρδη

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως

(2.707.204,98)
(2.253.982,14)
(23.570,46)

935.929,98

-

-

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

12.885,40

-

-

12.885,40

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(246.319,59)

-

-

(246.319,59)

-

-

6.768,96

6.768,96

702.495,79

-

6.768,96

709.264,75

10.759,76

-

(14.810,44)

(4.050,68)

713.255,55

-

(8.041,48)

705.214,07

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως μετά Φόρων

935.929,98

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1.2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Δημοσιευθέντα

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

10.820.253,84

-

-

10.820.253,84

Κόστος Πωλήσεων

(5.665.649,89)

-

-

(5.665.649,89)
5.154.603,95

5.154.603,95

-

-

Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως

69.537,19

-

-

69.537,19

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

(183.992,87)

-

-

(183.992,87)

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως

(2.294.372,49)

-

-

(2.294.372,49)

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

(1.849.242,38)

-

-

(1.849.242,38)

Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως

(89.040,14)

-

-

(89.040,14)

Λειτουργικά Κέρδη

807.493,26

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως

807.493,26

-

-

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

3.783,93

-

-

3.783,93

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(123.178,04)

-

-

(123.178,04)

-

-

(82.155,80)

(82.155,80)

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ Φόρων

688.099,15

-

(82.155,80)

605.943,35

Φόρος Εισοδήματος

(45.228,71)

-

123.876,16

78.647,45

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως μετά Φόρων

642.870,44

-

41.720,36

684.590,80

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019
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Ποσά εκφρασμένα σε €

-

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

Μεταφορά σε Αποθεματικά

-

-

-

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 Μετά Φόρων

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

Μεταφορά σε Αποθεματικά

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

-

Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής IFRS 9

Μετοχικό Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

3.352.632,00

-

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

-

1.676.316,00

-

1.676.316,00

-

1.676.316,00

Μετοχικό Κεφάλαιο

Αύξηση / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου / Επιστροφή σε Μετόχους

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 Μετά Φόρων

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018

Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής IFRS 9

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Δημοσιευμένα

(1.643,35)

-

1.272,79

-

(2.916,14)

-

(2.916,14)

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
Αποθεματικά

-

-

-

-

-

-

-

124.808,02

12.740,36

-

(8.041,48)

120.109,14

(3.426,28)

123.535,42

Υπόλοιπο Κερδών εις
Νέο

8,61

-

-

-

(446.201,79)

-

-

446.210,40

-

446.210,40

Διαφορά από Έκδοση
Μετοχών Υπέρ το
Άρτιο

-

-

-

-

-

-

-

Διαφορά από Έκδοση
Μετοχών Υπέρ το
Άρτιο
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6.828.286,65

(12.740,36)

(35.662,78)

-

-

-

713.255,55

6.163.434,24

(60.816,46)

6.224.250,70

Υπόλοιπο Κερδών εις
Νέο

Αναμορφώσεις

1.284.014,33

-

35.662,78

-

-

(1.676.316,00)

-

2.924.667,55

-

2.924.667,55

Αποθεματικά

Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

1.643,35

-

-

(1.272,79)

-

-

-

2.916,14

-

2.916,14

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2018

123.164,67

12.740,36

1.272,79

(8.041,48)

117.193,00

(3.426,28)

120.619,28

Σύνολο

11.466.584,94

(12.740,36)

-

(1.272,79)

(446.201,79)

-

713.255,55

11.213.544,33

(60.816,46)

11.274.360,79

Σύνολο

Ποσά εκφρασμένα σε €

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

3.352.632,00

-

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

-

1.676.316,00

-

1.676.316,00

-

1.676.316,00

Μετοχικό Κεφάλαιο

Αύξηση / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου / Επιστροφή σε Μετόχους

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 Μετά Φόρων

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018

Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής IFRS 9

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

-

-

-

-

-

-

-

-

1.284.014,33

35.662,78

-

(1.676.316,00)

-

2.924.667,55

-

2.924.667,55

Αποθεματικά

6.953.094,67

(35.662,78)

-

-

705.214,07

6.283.543,38

(64.242,74)

6.347.786,12

Υπόλοιπο Κερδών εις
Νέο

Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Αναμορφωμένα
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8,61

-

(446.201,79)

-

-

446.210,40

-

446.210,40

Διαφορά από Έκδοση
Μετοχών Υπέρ το
Άρτιο

11.589.749,61

-

(446.201,79)

-

705.214,07

11.330.737,33

(64.242,74)

11.394.980,07

Σύνολο

1.676.316,00

---Αναλογιστικά Αποτελέσματα

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

-

-

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

Αναλογιστικά Αποτελέσματα

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν σε Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2017

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

-

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2017 Μετά Φόρων

Ποσά εκφρασμένα σε €

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2017

Μετοχικό
Κεφάλαιο

-

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

-

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

1.676.316,00
-

Ποσά εκφρασμένα σε €

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2017 Μετά Φόρων

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

-

-

(2.916,14)

-

-

(2.916,14)

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
Αποθεματικά

-

-

-

-

-

-

123.535,42

-

86.099,24

-

41.720,36

(4.284,18)

Υπόλοιπο Κερδών εις
Νέο

6.224.250,70

(137.071,41)

(32.143,52)

-

642.870,44

5.750.595,19

Υπόλοιπο Κερδών εις
Νέο

Αναμορφώσεις

2.924.667,55

-

32.143,52

-

-

2.892.524,03

Αποθεματικά

Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

2.916,14

-

-

(1.272,79)

-

4.188,93

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Δημοσιευμένα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1.2018
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-

-

-

-

-

-

Διαφορά από Έκδοση
Μετοχών Υπέρ το
Άρτιο

446.210,40

-

-

-

-

446.210,40

Διαφορά από
Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το Άρτιο

120.619,28

-

86.099,24

(2.916,14)

41.720,36

(4.284,18)

Σύνολο

11.274.360,79

(137.071,41)

-

(1.272,79)

642.870,44

10.769.834,55

Σύνολο

-

Αναλογιστικά Αποτελέσματα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019

1.676.316,00

-

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017

-

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

1.676.316,00
-

Ποσά εκφρασμένα σε €

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2017 Μετά Φόρων

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

-

-

-

(4.188,93)

-

4.188,93

Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων

2.924.667,55

-

32.143,52

-

-

2.892.524,03

Αποθεματικά

6.347.786,12

(50.972,17)

(32.143,52)

-

684.590,80

5.746.311,01

Υπόλοιπο Κερδών εις
Νέο

Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

Αναμορφωμένα
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446.210,40

-

-

-

-

446.210,40

Διαφορά από
Έκδοση Μετοχών
Υπέρ το Άρτιο

11.394.980,07

(50.972,17)

-

(4.188,93)

684.590,80

10.765.550,37

Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Δημοσιευθέντα

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

31.12.2018

Έμμεση Μέθοδος
Λειτουργικές Δραστηριότητες
702.495,79

-

6.768,96

709.264,75

Αποσβέσεις

1.027.654,96

-

-

1.027.654,96

Προβλέψεις

55.867,41

-

-

55.867,41

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

33.700,69

-

(6.768,96)

26.931,73

224.630,61

-

-

224.630,61

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

4.834,38

-

-

4.834,38

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(577.807,81)

-

-

(577.807,81)

(60.965,38)

-

-

(60.965,38)

(261.940,10)

-

-

(261.940,10)

(54.362,76)

-

-

(54.362,76)

-

-

1.094.107,79

-

-

1.094.107,79

Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Λοιπά στοιχεία λειτουργικών ροών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

(584.143,84)

-

-

(584.143,84)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

18.258,07

-

-

18.258,07

Τόκοι εισπραχθέντες

12.885,40

-

-

12.885,40

Λοιπά στοιχεία επενδυτικών ροών

(1.272,79)

-

-

(1.272,79)

(554.273,16)

-

-

(554.273,16)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

3.803.292,93

-

-

3.803.292,93

Εξοφλήσεις δανείων

(767.697,65)

-

-

(767.697,65)

-

-

3.035.595,28

-

-

3.035.595,28

Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)

3.575.429,91

-

(0,00)

3.575.429,91

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου: 01.01.2018

1.252.166,89

-

-

1.252.166,89

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου: 31.12.2018

4.827.596,80

-

-

4.827.596,80

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία χρηματοδοτικών ροών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1.1.2018
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Δημοσιευθέντα

Αλλαγή Μεθόδου
Ενοποίησης

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

1.1.2018

Έμμεση Μέθοδος
Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες)

688.099,15

-

(82.155,80)

605.943,35

1.062.085,06

-

-

1.062.085,06

-

-

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Απομειώσεις Ενσώματων και Άϋλων Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
Προβλέψεις

41.042,55

-

-

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

(3.569,68)

-

82.155,80

78.586,12

115.080,84

-

-

115.080,84

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(7.932,54)

-

-

(7.932,54)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(346.023,67)

-

-

(346.023,67)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(320.435,97)

-

-

(320.435,97)

(96.121,23)

-

-

(96.121,23)

(1.750,00)

-

-

(1.750,00)

-

-

1.130.474,51

-

-

1.130.474,51

(1.858.093,29)

-

-

(1.858.093,29)

3.783,93

-

-

3.783,93

488.727,21

-

-

488.727,21

(1.365.582,15)

-

-

(1.365.582,15)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

2.061.800,00

-

-

2.061.800,00

Εξοφλήσεις δανείων

(885.055,82)

-

-

(885.055,82)

-

-

1.176.744,18

-

-

1.176.744,18

Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)

941.636,54

-

-

941.636,54

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου: 01.01.2017

310.530,35

-

-

310.530,35

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου: 31.12.2017

1.252.166,89

-

-

1.252.166,89

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

41.042,55

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Λοιπά στοιχεία λειτουργικών ροών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Λοιπά στοιχεία επενδυτικών ροών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Λοιπά στοιχεία χρηματοδοτικών ροών

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Αναμορφώσεις χρήσης 1.1.2018:
1.

Αλλαγή μεθόδου ενοποίησης της εταιρείας SUPERVISOR AE, η οποία είχε ενοποιηθεί με τη μέθοδο ολικής
ενοποίησης και πλέον ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η επίδραση στον Όμιλο παρουσιάζεται στη
στήλη «Αλλαγή μεθόδου ενοποίησης». Η επίδραση ποσού € 82.155,80 για τον Όμιλο και την Εταιρεία προέρχεται
από την αποτίμηση της συγγενούς με τη μέθοδο καθαρής θέσης με ισόποση επίδραση στο κονδύλι Αποτελέσματα
Εις Νέον. Το ποσό αυτό επιβάρυνε την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα το κονδύλι Συμμετοχή σε
Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών.

2.

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Ομίλου και Εταιρείας, ποσού € 2.916,14 μεταφέρθηκαν στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις.
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3.

Διόρθωση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων Ομίλου ποσού € 269.656,48 και Εταιρείας ποσού €
205.691,22, που προέρχονται κυρίως από Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών προσωπικού και απομείωση
συμμετοχών, με ισόποση διόρθωση του κονδυλίου Αποτελέσματα Εις Νέον. Η επίδραση της διόρθωσης των
Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων στα αποτελέσματα χρήσης και συγκεκριμένα στο κονδύλι Φόρος
Εισοδήματος ποσού € 187.841,42 για τον Όμιλο και ποσού € 123.876,16 για την Εταιρεία αφορά τον αναβαλλόμενο
φόρο που αναγνωρίστηκε και αφορά τη χρήση.

4.

Διόρθωση Δικαιωμάτων Μειοψηφίας στον Όμιλο ποσού € 26.672,62 με ισόποση διόρθωση του κονδυλίου
Αποτελέσματα Εις Νέον.

Αναμορφώσεις χρήσης 2018:
1.

Αλλαγή μεθόδου ενοποίησης της εταιρείας SUPERVISOR AE, η οποία είχε ενοποιηθεί με τη μέθοδο ολικής
ενοποίησης και πλέον ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η επίδραση στον Όμιλο παρουσιάζεται στη
στήλη «Αλλαγή μεθόδου ενοποίησης». Η επίδραση ποσού € 75.386,84 για τον Όμιλο και την Εταιρεία προέρχεται
από την αποτίμηση της συγγενούς με τη μέθοδο καθαρής θέσης με ισόποση επίδραση στο κονδύλι Αποτελέσματα
Εις Νέον. Η επίδραση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της καθαρής θέσης ανήλθε σε ποσό €
6.768,96 και καταχωρήθηκε στο κονδύλι Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών.

2.

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Ομίλου και Εταιρείας, ποσού € 1.643,35 μεταφέρθηκαν στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις.

3.

Διόρθωση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων Ομίλου ποσού € 269.242,72 και Εταιρείας ποσού €
200.194,86, που προέρχονται κυρίως από Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών προσωπικού και απομείωση
συμμετοχών, με ισόποση διόρθωση του κονδυλίου Αποτελέσματα Εις Νέον. Η επίδραση της διόρθωσης των
Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων στα αποτελέσματα χρήσης και συγκεκριμένα στο κονδύλι Φόρος
Εισοδήματος ποσού € 8.109,76 για τον Όμιλο και ποσού € 14.810,44 για την Εταιρεία αφορά τον αναβαλλόμενο
φόρο που αναγνωρίστηκε και αφορά τη χρήση.

4.

Διόρθωση Δικαιωμάτων Μειοψηφίας στον Όμιλο ποσού € 9.773,31 με ισόποση διόρθωση του κονδυλίου
Αποτελέσματα Εις Νέον.

5.

Προβλέψεις παροχών προσωπικού ποσού € 104.752,46 για τον Όμιλο και ποσού € 74.033,88 για την Εταιρεία
αναταξινομήθηκαν από τα Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως στα Έξοδα Λειτουργιών.
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43.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Επίδραση Πανδημίας COVID-19
Στις 11 Μαρτίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την λοίμωξη από κορωνοϊό
SARS CoV 2 σε Πανδημία. Η Ελληνική Κυβέρνηση άμεσα έθεσε το σύνολο του υγειονομικού
δυναμικού σε επιφυλακή και έλαβε μια σειρά από αποφάσεις με κύριο στόχο την επιβράδυνση
της διασποράς του ιού ενώ παράλληλα ανακοίνωσε μια σειρά από στοχευμένα μέτρα για να περιορίσει
τις επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία.
Η εμφάνιση και η εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού των
δραστηριοτήτων που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική
δραστηριότητα τόσο σε διεθνές όσο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Στο εν λόγω πλαίσιο, ο Όμιλος Epsilon Net, με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και προσήλωση
στις εταιρικές του αξίες σε αυτή την δύσκολη χρονική συγκυρία, συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια
της ελληνικής πολιτείας για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) στην προστασία
της δημόσιας και της ιδιωτικής υγείας, εφαρμόζοντας με επιτυχία μια σειρά ειδικών μέτρων
αντιμετώπισης της μετάδοσης του, σύμφωνα με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας,
του ΕΟΔΥ, της επιτροπής των Λοιμοξιολόγων , οι οποίες σε πλήρη εναρμόνιση με τις αποφάσεις
του ECDC και τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είχαν ως στόχο την υγεία και
ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών, και συνεργατών του Ομίλου και των οικογενειών τους.
Η Διοίκηση του Ομίλου με υπευθυνότητα ενήργησε άμεσα λαμβάνοντας μέτρα ώστε να διασφαλιστεί:
α) Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών και συνεργατών.
β) Η επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων του Ομίλου με την αξιοποίηση των τεχνολογικών
υποδομών του Ομίλου
γ) Η ελαχιστοποίηση των επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών συνεπειών λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19.
Συγκεκριμένα:
- Η Εταιρεία προχώρησε σε ολική απολύμανση όλων των χώρων και γραφείων της σε Θεσσαλονίκη
& Αθήνα ως γενικό προληπτικό μέτρο
- Ο Ιατρός Εργασίας αρχικά ενημέρωσε αναλυτικά το προσωπικό της Εταιρείας για την πανδημία
και τις συνέπειες της ενώ στην συνέχεια ήταν σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους για να λύσει όλες τις
απορίες δίδοντας διευκρινήσεις και ιατρικές οδηγίες όπου απαιτούνταν.
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- Συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ενημέρωνε
και συνεχίζει να ενημερώνει για τους τρόπους πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων και των
οικογενειών τους (με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ .
- Δόθηκαν άμεσα οδηγίες για παραμονή στο σπίτι σε όσους εμφάνισαν ακόμα και ήπια συμπτώματα
εποχικής γρίπης.
- Σταμάτησαν άμεσα και πλήρως όλα τα επαγγελματικά ταξίδια.
- Ενεργοποιήθηκαν όλες οι υποδομές τηλεργασίας στις οποίες ο Όμιλος είχε ήδη επενδύσει και
από 23.03.2020 το 90% του προσωπικού της Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της εφάρμοσε
την τηλε-εργασία με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια
- Ενημερώθηκε το προσωπικό για την δυνατότητα αξιοποίησης και παροχής των αδειών ειδικού
σκοπού.
- Σταμάτησαν οι επισκέψεις από και προς εξωτερικούς συνεργάτες και πελάτες
Ο Όμιλος Epsilon Net, έχοντας επενδύσει σταθερά σε τεχνολογίες και εξοπλισμό που υποστηρίζουν
την απομακρυσμένη εργασία και εγγυώνται την μέγιστη ασφάλεια στην διαχείριση των δεδομένων,
με την κατάλληλη εκπαίδευση όλου του προσωπικού του, σχεδίασε και εφάρμοσε πολιτικές &
διαδικασίες πλήρους απομακρυσμένης εργασίας, χωρίς να αλλάξει το υψηλό επίπεδο στον τρόπο
επικοινωνίας/υποστήριξης με τους πελάτες και τους εξωτερικούς συνεργάτες του.
Με απόλυτη αίσθηση της ευθύνη για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου και των
οικογενειών τους, σχεδόν το σύνολο του προσωπικού εργάζεται με συνέπεια από το σπίτι και με
απόλυτη επιτυχία η λειτουργία όλων των εταιρειών του Ομίλου συνεχίζεται απρόσκοπτα και
αποδοτικά
Περαιτέρω και έχοντας ξεκινήσει η σταδιακή επάνοδος των εργαζομένων στη φυσική τους θέση
εργασίας, η Εταιρεία έχει φροντίσει να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης
διανέμοντας καθημερινά μάσκες και γάντια προφύλαξης, αντισηπτικό υγρό ενώ παράλληλα φροντίζει
να τηρούνται και οι απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ των θέσεων εργασίας σύμφωνα με τα
επικαιροποιημένα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας
Οι επιπτώσεις της πανδημία αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική
δραστηριότητα, στους δημοσιονομικούς στόχους της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και στην επέκταση
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.
Η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας COVID‐19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει στην μείωση
του επιπέδου λειτουργίας ή και στην διακοπή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων. Ο Όμιλος είναι
πιθανό να αντιμετωπίσει επιπτώσεις από τις συνέπειες της επιβολή των μέτρων περιορισμού κίνησης,
τα φαινόμενα κάμψης των αγορών , τις αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών λόγω του φόβου των
συνεπειών της πανδημίας, καθώς και τον αρνητικό αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό του Ομίλου,
εφόσον ο ιός διαδοθεί ευρέως στις περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου.
Επί του παρόντος, η έκταση του πλήγματος στα αποτελέσματα του Ομίλου λόγω της πανδημίας
COVID‐19 δεν είναι βέβαιη. Η επιδημία COVID‐19 ενδέχεται να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές
συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία για το 2020, ενώ στο μέλλον είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά
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τις δραστηριότητες του Ομίλου ή να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του.
Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα
του Ομίλου το 2020, αλλά και αργότερα.
Ωστόσο, δεδομένου του μεταβαλλόμενου χαρακτήρα της επιδημίας, ο βαθμός στον οποίο ο
COVID‐19 θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του Ομίλου θα εξαρτηθεί από τις γενικές μελλοντικές
εξελίξεις, οι οποίες παραμένουν αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια τη δεδομένη
στιγμή. Είναι πιθανό αν η περαιτέρω εξάπλωση του COVID‐19 (παρά τα υφιστάμενα εξαιρετικά
αποτελέσματα περιορισμού και ελέγχου του στην Ελλάδα) να προκαλέσει οικονομική επιβράδυνση
ή ύφεση, γεγονός που πιθανά να επηρεάσει δυσμενώς τη ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου, ή να
προκαλέσει άλλα απρόβλεπτα γεγονότα, καθένα από τα οποία θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην
επιχειρηματική δραστηριότητα, στα αποτελέσματα λειτουργίας ή στη χρηματοοικονομική
κατάσταση του Ομίλου.
Ο αντίκτυπος της εξαιρετικά δύσκολης συγκυρίας της εγχώριας αλλά και παγκόσμιας οικονομίας,
θεωρείται πως δεν θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στην χρηματοοικονομική κατάσταση του
Ομίλου για μια σειρά από λόγους εκ των οποίων οι κυριότεροι είναι:
Α) Ο Όμιλος διαθέτει ένα πάρα πολύ ισχυρό πελατολόγιο, που αριθμεί άνω των 28.000 ενεργών
πελατών με ένα ευρύ φάσμα λογισμικών προγραμμάτων, γεγονός που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις από
συγκεκριμένους πελάτες και επιμερίζει το ρίσκο
Β) το πελατολόγιο του Ομίλου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της εγχώριας οικονομίας
και δεν αναμένεται να τον εκθέτει σε μεγάλες αρνητικές αλλαγές που ενδεχομένως να συμβούν λόγου
COVID-19 σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας
Γ) επιπροσθέτως η μη εξάρτηση από μεγάλης αξίας συμβόλαια (που πιθανά να υπάρχει σε άλλες
εταιρείες πληροφορικής), δημιουργεί χρηματοοικονομική σταθερότητας καθώς ο μέσος όρος
τιμολόγησης του Ομίλου ανά πελάτη είναι χαμηλός, οδηγεί σε υψηλούς δείκτες εισπραξιμότητας και
μειώνει δραστικά την έκθεση και εξάρτηση από «μεγάλους» πελάτες
Δ) τα λογισμικά και οι υπηρεσίες του Ομίλου είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των
επιχειρήσεων, καθώς αποτελούν εμπορικολογιστικά προγράμματα αλλά και προγράμματα
υπολογισμών μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού, τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα
εργαλεία για όλες τις επιχειρήσεις ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και
ανταλλαγή δεδομένων με τις κρατικές αρχές. Η ουσιαστική χρησιμότητα των εργαλείων του
Ομίλου ενισχύθηκε και από την επίδραση των μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών συνέπειων του
COVID-19, καθώς η αξιοποίηση τους από τις επιχειρήσεις και τα λογιστήρια απαιτούσε στιβαρά και
ενημερωμένα πληροφοριακά συστήματα με άμεση προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές των ειδικών
Εργατικών, Ασφαλιστικών και Φορολογικών διατάξεων.
Ο υψηλός δείκτης εισπραξιμότητας δίνει την δυνατότητα στον Όμιλο (σε οποιαδήποτε πιθανή εξέλιξη
των επιπτώσεων της πανδημίας) να μην απαιτηθούν σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια ή σημαντικές
επιπλέον πιστωτικές γραμμές σε σχέση με τις υφιστάμενες προκειμένου να ανταπεξέλθει στις
χρηματοδοτικές ανάγκες του και να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του σε κάθε επίπεδο.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, λόγω των επιδράσεων της
πανδημίας COVID-19, δεν προέκυψε διακοπή συμβολαίων υφιστάμενων πελατών και συνεπώς το
μέρος των πωλήσεων που προέρχεται από τους υπάρχοντες πελάτες δεν επηρεάστηκε ενώ η μείωση
της αξίας των πωλήσεων του Ομίλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο στην προηγούμενη
χρήση ήταν μη σημαντική, ήτοι της τάξης του 1% και προήλθε από περιορισμό του αριθμού νέων
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πελατών.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 10, ο αντίκτυπος των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας
COVID-19 αποτελεί μη διορθωτικό γεγονός για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε
την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ανάλογα με την εξέλιξη των προαναφερόμενων παραμέτρων η Διοίκηση
έχει καταρτίσει ολοκληρωμένα σενάρια λειτουργικής και χρηματοοικονομικής δράσης ώστε να
συνεχίσει απρόσκοπτα την πλήρη και αποτελεσματική του λειτουργία.
Κατά τις χρήσεις 2016-2019, η μητρική εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 35% στην εταιρεία
EPSILON HR Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία λογισμικού, αρχικά
βάσει της από 21/01/2016 απόφασης Δ.Σ. της για συμμετοχή στην κάλυψη του αρχικού Μετοχικού
της Κεφαλαίου με ποσοστό συμμετοχής 35% και εν συνεχεία με το από 18/06/2020 ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών, απέκτησε έναντι ποσού € 9.432, από την εταιρεία Varian
Investments, μετοχές που αντιστοιχούν σε επιπλέον ποσοστό 30%.
Ως εκ τούτου η μετοχική σύνθεση της EPSILON HR Α.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:
Επωνυμία

% στο Μ.Κ

EPSILON NET Α.Ε.

65%

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

35%

Η ενοποίηση έγινε για πρώτη φορά στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2016 με τη
μέθοδο της ολικής ενοποίησης, δεδομένου ότι η EPSILON NET Α.Ε. καθορίζει τη
χρηματοοικονομική και επιχειρηματική πολιτική της EPSILON HR Α.Ε., η οποία κατατάσσεται
στις θυγατρικές επιχειρήσεις.
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών
Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019 γεγονότα, που να αφορούν τον Όμιλο, στα οποία να
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ

ΘΩΜΑΣ Α. ΚΑΖΙΝΕΡΗΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΝ 002369 / 07.10.2016

Α.Δ.Τ.: ΑΕ 368674 / 15.03.2007

Α.Δ.Τ.: Π 782615 / 03.12.1990
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 50345 / Α’ ΤΑΞΗ
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «EPSILON NET -

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «EPSILON
NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», οι οποίες
αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και
μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και των θυγατρικών αυτής κατά την
31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην
ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθ’ όλη τη
διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα
με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε
ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη
μας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων
Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση
ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες
πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί
αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας
είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες
είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες
που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες
πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε
σχετικά με το θέμα αυτό.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως
και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για
την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση
είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν
τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου.
Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια
που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης
ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο
Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
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• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα
γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
• Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική
πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση
γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την
καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της.
Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων
στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 του Ν.4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε
την 31/12/2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το περιβάλλον της,
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΛΙΩΤΟΥ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 23671
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
2019
Παρακάτω παρατίθεται η έκθεση ελέγχου της ελεγκτικής Εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.» για τη χρήση που έληξε
την 31.12.2019:
«Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και Σύμβουλο Έκδοσης Alpha Bank A.E.
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας “EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ”

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας “EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” (η Εταιρία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρίας “EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” και των θυγατρικών
αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές
τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”.
Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθ’ όλη τη διάρκεια του
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα
Δεοντολογίας. Επιπλέον έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις ανεξαρτησίας
σύμφωνα με το Ν.4449/2017 και τον Κανονισμό ΕΕ 537/2014. Το προαναφερόμενο κανονιστικό
πλαίσιο ελεγκτικής ανεξαρτησίας ικανοποιεί πλήρως και τις απαιτήσεις που θέτουν οι παράγραφοι
156-159 και 166 του κειμένου της ESMA/2013/319. Δηλώνουμε ότι δεν έχουμε στην Εταιρία
οποιοδήποτε ουσιώδες συμφέρον, όπως αυτό ορίζεται στις παραγράφους 156-159 του κειμένου της
ESMA/2013/319 και δεν υφίστανται συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, που να
επηρεάζουν σημαντικά την Αύξηση υπό την έννοια της παρ. 166 του κειμένου της ESMA/2013/319.
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν
βάση για τη γνώμη μας.

Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση
επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές
καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες
πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης
επί αυτών.
Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρίας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται
με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρία και τον Όμιλο ή
να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί
σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα
να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση
αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας
και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος
από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία,
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πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων
εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας και του Ομίλου.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρίας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα
ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρία και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο
οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές
και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
• Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική
πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την
έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε
υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των
θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο
αυτής αντιστοιχεί με τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε
την 31.12.2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρία “EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
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Περιορισμός χρήσης
Η παρούσα έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες των ΔΠΕ 700-720 και απευθύνεται προς το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και τον Συντονιστή Ανάδοχο και Σύμβουλο Έκδοσης “ALPHA BANK
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και συντάχθηκε στα πλαίσια της δημόσιας προσφοράς μετοχών της Εταιρίας
και της εισαγωγής του συνόλου των μετοχών της στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών, όπως αποφασίστηκε στην από 15.11.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στο πλαίσιο
εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3401/2005 κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, και των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979,
ως ισχύουν. Ως εκ τούτου η έκθεση αυτή συντάχθηκε για να ενσωματωθεί αυτούσια ή αποσπασματικά
στο Ενημερωτικό Δελτίο, να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και να τεθεί ως έγγραφο στη
διάθεση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 21.1 του Παραρτήματος του
Κανονισμού 2019/980, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Μέλος Δικτύου CroweGlobal
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125- Α.Μ. ΕΛΤΕ 20

Βάϊος Α. Ριζούλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22041- Α.Μ. ΕΛΤΕ 1721»
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