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1. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1.1.2021 ΕΩΣ 30.06.2021
Εισαγωγή
Η παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η «Εταιρεία») έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.
3556/2007 καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφέρεται
στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της 30 Ιουνίου 2021 και της
εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή. Ο Όμιλος ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ («Όμιλος»), πέραν της Εταιρείας,
περιλαμβάνει τις θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες η Εταιρεία άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο (εφεξής αποκαλούμενες από
κοινού με την Εταιρεία ως «ο Όμιλος»). Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021, τις
προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021,
την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, τις σημαντικές
συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεμένα τους μέρη και τέλος τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα
μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2021.
Στην παρούσα Έκθεση γίνεται επίσης αναφορά σε Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης. Για επεξηγήσεις και
υπολογισμό των δεικτών βλ. «Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης Ομίλου» και «Εναλλακτικοί Δείκτες Απόδοσης Εταιρείας».
Οι Εξαμηνιαίες Συνοπτικές Xρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές), η έκθεση επισκόπησης του
ορκωτού ελεγκτή λογιστή και η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναρτώνται στη διεύθυνση:
https://www.entersoft.gr/investors/
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξάμηνου 2021, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα
νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, επιχειρώντας μια ανασκόπηση επί των εργασιών της Εταιρείας και της διαμόρφωσης των
στοιχείων της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), σας γνωρίζει τα παρακάτω:
Ανασκόπηση σημαντικών γεγονότων που συνέβησαν κατά το πρώτο εξάμηνο 2021

Γενικές συνελεύσεις
Τακτική Γενική Συνέλευση στις 3/6/2021 στην οποία
1. Εγκρίθηκαν στο σύνολο τους οι υποβληθείσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, Εταιρικές και Ενοποιημένες,
που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών, η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος στους
μετόχους κατά ΕΥΡΩ 0,06 ανά μετοχή (μικρό ποσό) ήτοι ποσό ΕΥΡΩ 1.800.000 και το υπόλοιπο ποσό ΕΥΡΩ
1.194.461 σε μεταφορά σε ειδικό λογαριασμό εις νέον.
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2. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 κατά το άρθρο 108 του
Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για
τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.
3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις έτους 2020 και προεγκρίθηκε καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων έτους
2021 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο καθηκόντων
που τους έχουν ανατεθεί ή/και στο πλαίσιο συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας
4. Για τον Τακτικό Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων της εταιρικής
χρήσης 1/1/2021 – 31/12/2021 εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E., (ΑΜ ΣΟΕΛ 114).
5. Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3. του Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της
Έκθεσης Αποδοχών είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.entersoft.gr.
6. Εγκρίθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020
σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.
7. Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία συνετάγη
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την από 18/9/2020 και με αριθμό 60 εγκύκλιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς με θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν.
4706/2020» και είχε εγκριθεί και υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση με την από 11/5/2021 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
8. Εγκρίθηκε η εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, ήτοι έως 3.6.2026 και σε κάθε
περίπτωση μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων
Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2025 έως 31/12/2025 (έως 10.09.2026). Το νέο
Διοικητικό Συμβούλιου αποτελείται από τα εξής μέλη: 1) Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου, 2) Κωνσταντίνος
Δημητρακόπουλος του Λάμπρου, 3) Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου, 4) Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του
Χρήστου, 5) Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου, 6) Σταύρος Μένεγος του Κωνσταντίνου, 7) Μαρίκα Λάμπρου
του Ευαγγέλου, 8) Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, 9) Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη. Από τα
ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη η κ. Αικατερίνη
Πραματάρη του Χρύσανθου, η κ. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου και ο κ. Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη.
Τα ως άνω μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν.3016/2002, καθώς και του άρθρου
9 του ν. 4706/2020.
9. Αποφασίσθηκε η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία
καθορίσθηκε ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή με τρία μέλη, και ειδικότερα αποτελούμενη από δύο (2) ανεξάρτητα
μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν (1) ανεξάρτητο τρίτο, μη μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, με τριετή θητεία, ήτοι έως τις 3.6.2024. Τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία εκλέχθηκαν
είναι: 1) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 2)
Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 3)
Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου, ανεξάρτητη τρίτη- μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της
Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ είναι
ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του N. 4706/2020.
10. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020. Πέραν των Γενικών
Συνελεύσεων τα σημαντικότερα γεγονότα για το πρώτο εξάμηνο 2021 αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο.
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Σημαντικά γεγονότα που αφορούν το πρώτο εξάμηνο του 2021
Το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν πυκνό σε επιχειρηματικά και μετοχικά γεγονότα. Η αύξηση της ζήτησης
δημιούργησε ανάγκες για ενισχυμένη εμπορική παρουσία ενώ οι πρόσφατες εξαγορές δημιούργησαν την ανάγκη για την
άμεση ενσωμάτωση των νέων θυγατρικών στις δομές και διαδικασίες του Ομίλου. Η Διοίκηση κινήθηκε τάχιστα και μέχρι
τον Απρίλη σε χρόνο ρεκόρ ολοκληρώθηκε η λειτουργική ενσωμάτωση των στελεχών της Optimum στη νέα δομή για το
Supply Chain του Ομίλου ενώ ενισχύθηκε πολύ η εμπορική ομάδα. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση των
οικονομικών υπηρεσιών και των υποδομών IT και λογισμικού ERP/CRM. Το ίδιο γρήγορα κινήθηκαν και οι διαδικασίες για
ενσωμάτωση της Wedia και αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τρίτο τρίμηνο του έτους. Η Διοίκηση παρουσίασε τα
αποτελέσματα και τα πλάνα του Ομίλου σε αρκετές παρουσιάσεις one-to-one αλλά και σε διοργανώσεις όπως αναφέρεται
παρακάτω.
Τα σημαντικότερα γεγονότα για τον Όμιλο σε χρονολογική σειρά ήταν τα παρακάτω:
15 Ιανουαρίου 2021 : Έπειτα από πρόσκληση, ο Διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας συμμετέχει στην εκδήλωση του ΧΑ
«Οι ελληνικές εταιρείες Πληροφορικής στη μετά COVID εποχή» παρουσιάζοντας τη δυναμική ώθηση που μπορεί να δώσει
η επενδυτική κοινότητα σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού και την εμπειρία της Entersoft από τους πρώτους 10 μήνες στην
Κύρια Αγορά.
5 Φεβρουαρίου 2021: Η θυγατρική μας Retail Link, όντας μία εκ των δύο εταιρειών που είναι πιστοποιημένη για ηλεκτρονική
τιμολόγηση με το Δημόσιο με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο PEPPOL, συμμετέχει στην παρουσίαση της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης του επερχόμενου Business to Government
eInvoicing.
1 Μαρτίου 2021 : Η Μητρική Εταιρεία εισέρχεται δυναμικά στο χώρο του λογισμικού για eCommerce εξαγοράζοντας το
σύνολο των εταιρικών μεριδίων (100%) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». Το συνολικό τίμημα ανήλθε στο ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (ΕΥΡΩ 500.000,00) και εξοφλήθηκε ολοσχερώς από τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας. Η
εταιρεία εξειδικεύεται στη σχεδίαση και ανάπτυξη απαιτητικών Web και eCommerce εφαρμογών, καθώς και υπηρεσιών
digital marketing, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο
ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής της Entersoft για την πλήρη υποστήριξη μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με αξιοποίηση
του eCommerce, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αναγκαία λογισμικά της εφοδιαστικής αλυσίδας σε omnichannel επίπεδο.
Μετά την εξαγορά της Optimum και την ενίσχυση του τομέα software για Logistics, η Entersoft ενισχύει δυναμικά τη γκάμα
των προϊόντων και υπηρεσιών της στον τομέα της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά ένας οργανισμός
μπορεί να καλύψει συνολικά, με δικά του προϊόντα και υπηρεσίες, όλη την εμπειρία ενός καταναλωτή (customer journey),
από την καμπάνια προώθησης προϊόντων μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής (business transaction), συνδυάζοντας
προϊόντα και υπηρεσίες User Experience, eCommerce, Logistics, CRM Analytics. και Digital Marketing.
18 Μαϊου 2021 : Η Entersoft ανακοινώνει ότι εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών μειοψηφίας της θυγατρικής της Retail Link
από δύο φυσικά πρόσωπα. Κατόπιν της εξαγοράς των μετοχών μειοψηφίας, μοναδική μέτοχος της Retail-Link είναι η
Entersoft.
8 Ιουνίου 2021 : H Entersoft είναι μεταξύ των 34 εισηγμένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο 10ο Greek Investment
Forum της Νέας Υόρκης που διοργανώνει η ΕΧΑΕ. Η συμμετοχή μας δημιουργεί ζωηρό ενδιαφέρον και η Entersoft
συγκαταλέγεται μεταξύ των εταιρειών με τις περισσότερες παρουσιάσεις.
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Ταυτόχρονα όλο αυτό το εξάμηνο ο Όμιλος αντιμετώπισε με επιτυχία τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και κατάφερε
να διατηρήσει την αναπτυξιακή του δυναμική υπογράφοντας μεγάλο αριθμό νέων συμβάσεων για όλα τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες του. Το πλέον αξιοσημείωτο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης των εσόδων ήλθε από
οργανική ανάπτυξη των νέων πελατών και όχι από τη συμβολή των εξαγορών. Αυτό δίνει ένα δυνατό σημάδι
ανάπτυξης για το μέλλον.
Νέα προϊόντα, λύσεις κι υπηρεσίες
Μετά το αρχικό σοκ της πανδημίας πέρυσι την άνοιξη, φέτος η χρονιά ξεκίνησε πολύ δυνατά για τον Όμιλο. Οι επιχειρήσεις,
συνειδητοποιημένες πια για την ανάγκη επενδύσεων στην ψηφιοποίηση τους, έδωσαν ένα ισχυρό σήμα ζήτησης για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Ταυτόχρονα διαφαίνεται και η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και επέκτασης
κάποιων βασικών προϊόντων του Ομίλου καθώς και η επένδυση σε νέα προϊόντα. Όσον αφορά το πρώτο ο Όμιλος
προχωρά δυναμικά σε επεκτάσεις:
1. Του βασικού προϊόντος της εταιρείας Entersoft Business Suite σε τομείς που αφορούν τον Προγραμματισμό
Πρώτων Υλών για την Παραγωγή, το Πρόγραμμα παραγωγής (scheduling) και τον έλεγχο ποιότητας στη
Βιομηχανία. Με τις επεκτάσεις αυτές η Εταιρεία διευρύνει την απόσταση που τη χωρίζει από τους ανταγωνιστές της
για τον Κλάδο της Βιομηχανίας και της Μεταποίησης αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά της. Επίσης το προϊόν
επεκτείνεται με δυνατότητες ολοκλήρωσης με τον Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης Retail Link για την
αυτοματοποίηση ένταξης πελατών με ERPs της Entersoft στη διαδικασία outsourcing τιμολόγησης μέσω Παρόχου.
2. Σε συνέχεια των επεκτάσεων του προϊόντος Web CRM, μέρος του Entersoft CRM, για τις διαδικασίες Πωλήσεων.
3. Η Τρίτη βασική επένδυση αφορά τη συνεχή επέκταση των συστημάτων της Retail–Link A.E. στο χώρο των
ηλεκτρονικών βιβλίων και του Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, έτσι ώστε να υποστηριχθούν οι διαρκείς
αλλαγές και προσαρμογές των συστημάτων της ΑΑΔΕ ενόψει της έναρξης λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Βιβλίων
από τον Οκτώβριο του 2021.
Παράλληλα με τις εξαγορές και την οργανική ανάπτυξη, ο Όμιλος ξεκινάει επενδύσεις και σε νέα προϊόντα κι υπηρεσίες.
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 15/07/2021 αποφασίστηκε η άμεση έναρξη επένδυσης στα εξής νέα
προϊόντα :
1.

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

2.

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

3.

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

Η επένδυση στα δύο νέα προϊόντα έχει ήδη ξεκινήσει ενώ το Wedia B2C προϊόν θα ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2022.
Όλες οι παραπάνω επενδύσεις θα προσδώσουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον Όμιλο και δυνατότητες για
αναπτυξιακή πορεία τα επόμενα χρόνια.
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Σημαντικές εμπορικές συμφωνίες
Το πρώτο εξάμηνο του 2021 χαρακτηρίστηκε από τις αρρυθμίες που έφερε στην αγορά το ξέσπασμα του τρίτου κύματος
της πανδημίας COVID-19. Προς τα τέλη του εξαμήνου δημιουργήθηκε θετική εικόνα από τις προσδοκίες για την τουριστική
περίοδο αλλά και την άνοδο του εμβολιαστικού ρυθμού. Ο Όμιλος συνέχισε την αύξηση των μεριδίων του. Ο ρυθμός με
τον οποίο κλείστηκαν οι νέες συμφωνίες ήταν το ίδιο έντονος και στα δύο τρίμηνα και για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
του Ομίλου. Το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης αφορά οργανική ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
ενώ το μικρότερο αφορά την επίδραση από τις εξαγορές. Η δυναμική αυτή ανάκαμψη δημιουργεί διαρκώς σημαντικό
ανεκτέλεστο νέων έργων για το υπόλοιπο 2021, ενώ οι ευνοϊκές συνθήκες που δημιουργεί η εφαρμογή των ηλεκτρονικών
βιβλίων της ΑΑΔΕ και του νέου θεσμού των παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης δημιουργεί σταδιακά ένα ρεύμα εισροής
νέων πελατών.
Όπως κάθε χρόνο, ο Όμιλος βασίστηκε αφενός στα ετησίως επαναλαμβανόμενα έσοδα από τις εταιρείες που είναι ήδη
πελάτες του αλλά και στο κλείσιμο νέων εμπορικών συμφωνιών στο χώρο των ERP, CRM και Mobile Field Sales (SFA)
συστημάτων με αρκετές μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις όπως ενδεικτικά οι MARKS AND SPENCER, οι αλυσίδες λιανικής
COOK SHOP, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ και BAG Stories, η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΧΡΩ, η Βιομηχανία
Φαρμακευτικής Κάνναβης ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ, η εταιρεία Ενέργειας Eunice Laboratories, ΕΤΠΑ Packaging, η Innovis Pharma,
η FlexCar, ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ, ΣΜΥΡΔΕΞ ΑΕ και εκατοντάδες άλλες μικρότερες εταιρείες. Στο χώρο του λογισμικού WMS και
αυτοματισμών για μεγάλες αποθήκες κλείστηκαν συμφωνίες τόσο από τη μητρική όσο και από τη θυγατρική Optimum με
μεγάλους Ομίλους όπως ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα, Neurosoft (θυγατρική του ΟΠΑΠ), Damavand, η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
Φαρμακοποιών ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, εταιρείες 3PL όπως η ΑΘΗΝΑΙΚΗ και η Parametros Logistics και αρκετές μικρότερες
εταιρείες. Η θυγατρική Retail-Link A.E. συνέχισε την πετυχημένη πορεία της με νέες συμφωνίες για τις υπηρεσίες EDI,
ηλεκτρονικής τιμολόγησης κι ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ με σημαντικές εταιρείες όπως η

CardLink, Esti Foods,

DunaPack Packaging, Somfy Hellas, Amdocs Hellas, Υφαντής, Σουρωτή, ΒΙΟΜΑΛ, Γέγος Super Market και πολλές άλλες
μικρότερες εταιρείες.

Σημαντικά γεγονότα από τη 30/6/2021 μέχρι σήμερα
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
γεγονότα, τα οποία να αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Εμφάνιση της νόσου COVID-19
Η εμφάνιση της ασθένειας του κορονοϊού (COVID-19) οδήγησε σε πρωτοφανή μέτρα (πχ lockdown) τις κυβερνήσεις
σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Η Διοίκηση έλαβε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των στελεχών που
αποτελούν βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής της εξέλιξης. Συγκεκριμένα σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου έγιναν τα
κάτωθι:

1. Ορίστηκε ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσης που αποτελείται από ανώτατα στελέχη τα οποία τηλε-συνεδριάζουν κάθε
2-3 μέρες επαναξιολογώντας τα δεδομένα και παίρνοντας διαρκείς αποφάσεις
2. Εφαρμόστηκαν άμεσα όλες οι οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΔΥ, Υπουργείο Υγείας και Εργασίας)
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3. Λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης και κανόνων υγιεινής εντός των χώρων εργασίας με διαρκείς
ενημερώσεις του προσωπικού μας
4. Σταμάτησαν άμεσα και πλήρως όλα τα επαγγελματικά ταξίδια
5. Δόθηκαν άμεσα οδηγίες για παραμονή στο σπίτι σε όσους τυχόν εμφανίσουν ακόμα και ήπια συμπτώματα εποχικής
γρίπης ή ακόμα και συμπτώματα εποχικής αλλεργίας.
6. Δόθηκε άμεσα οδηγία εφόσον, παρόλα τα μέτρα, κάποιος εργαζόμενος προσβληθεί από τον ιό, θα πρέπει να
επανέρθει στο χώρο εργασίας του μόνο εφ’ όσον πάρει σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές
7. Ενεργοποιήθηκαν όλες οι υποδομές τηλεργασίας που είχε ήδη έτοιμες ο Όμιλος και σταδιακά όλα τα τμήματα της
Εταιρείας πέρασαν σε τηλεργασία συνεχίζοντας κανονικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου. Το
προσωπικό που δουλεύει με τηλεργασία είναι πάνω από 90%. Ταυτόχρονα έχουμε ήδη σχεδιάσει τηλεργασία ακόμα
και για το 100% σε περίπτωση που επιβληθεί πλήρης παύση λειτουργίας της επιχείρησης και είμαστε έτοιμοι να
συνεχίσουμε την υποστήριξη των πελατών μας απρόσκοπτα.
Παρόλο που στις αρχές της οικονομικής χρήσης του 2020 με την εμφάνιση της πανδημίας και των πρώτων περιοριστικών
μέτρων της οικονομίας (lockdown), δημιουργήθηκε έντονη αβεβαιότητα για τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Όμιλος
ξεπέρασε γρήγορα τις αρχικές αρνητικές προβλέψεις και πέτυχε αύξηση των μεγεθών του τόσο στο μέτωπο των εσόδων
όσο και των κερδών. Η γενική κουλτούρα Ψηφιακού Μετασχηματισμού που ενισχύθηκε κατά την πανδημία αναμένεται να
οδηγήσει σε υψηλότερες επενδύσεις τις επιχειρήσεις κατά τα επόμενα χρόνια. Ήδη από τους πρώτους μήνες του 2021
διαφαίνεται μία σημαντική ενίσχυση της ζήτησης που οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά οργανικής ανάπτυξης.
Η Διοίκηση της Εταιρείας τα τελευταία χρόνια δίνει μεγάλη σημασία στη ρευστότητα του Ομίλου που είναι ισχυρή και αυτό
της δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσει με νηφαλιότητα τις μελλοντικές της ενέργειες. Παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις
εξελίξεις και παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τόσο την υγεία των στελεχών της όσο και τη συνέχιση
των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Οι υποδομές της Εταιρείας είναι άρτιες και στηρίζουν εδώ και μήνες τηλεργασία
όλου του προσωπικού σε συνεργασία με τους πελάτες.
Πάντοτε βέβαια παραμένει ως ενδεχόμενο η πανδημία COVID‐19 να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην
παγκόσμια οικονομία και να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες του Ομίλου ή να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες του. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του
2021. Όμως η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τη διαχείριση της πανδημίας κατά τη χρήση του 2020, μας καθιστά αισιόδοξους
για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2021.
Η γενικότερη κουλτούρα ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας που εξαπλώνεται ραγδαία σε συνδυασμό με τις
πρόσφατες επενδύσεις του Ομίλου, αλλά και την διαφαινόμενη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης ύψους ΕΥΡΩ 32 δισ., όπου αθροιστικά με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς πόρους που θα εισρεύσουν έως το
2027, αναμένεται να αγγίξουν συνολικά τα ΕΥΡΩ 72 δις, αναδεικνύονται ως καταλυτικοί παράγοντες για την επιτάχυνση
της ανάκαμψης της οικονομίας. Ο Όμιλος, έχοντας επενδύσει πρόσφατα σε λογισμικά και υπηρεσίες cloud ERP/CRM,
ηλεκτρονικής τιμολόγησης, eCommerce και Logistics βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να αξιοποιήσει την ευκαιρία. Είναι
πιθανό βέβαια μία ενδεχόμενη περαιτέρω εξάπλωση του COVID‐19 καθώς και δυνητικές καθυστερήσεις στα εμβολιαστικά
προγράμματα, να προκαλέσουν εκ νέου οικονομική επιβράδυνση, γεγονός που είναι πιθανό να επηρεάσει δυσμενώς τη
ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου ή να προκαλέσει άλλα απρόβλεπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
επιχειρηματική δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. Παρόλ’ αυτά η Διοίκηση παραμένει
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αισιόδοξη για τους λόγους που προαναφέρθησαν ότι ο τελικός αντίκτυπος της πανδημίας το 2021 δε θα έχει ιδιαίτερα
αρνητικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, όπως άλλωστε συνέβη και το 2020.

Οικονομική Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων
Ο πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά την διαχειριστική περίοδο 1/1/2021 – 30/06/2021 ανήλθε στο
συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ 12.575.003 έναντι ποσού ΕΥΡΩ 8.026.560 της προηγούμενης περιόδου, αύξηση κατά 56,67%.
Για την Εταιρεία, ο πραγματοποιηθείς κύκλος εργασιών ανήλθε στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ 8.167.712 έναντι ποσού
ΕΥΡΩ 6.152.831 της προηγούμενης περιόδου, αύξηση κατά 32,75%.
Κατά τη περίοδο αυτή προέκυψε για τον Όμιλο κερδοφόρο αποτέλεσμα προ φόρων ποσού ΕΥΡΩ 4.159.216, έναντι ποσού
ΕΥΡΩ 2.617.896 την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο αύξηση κατά 58,88%. Για την Εταιρεία προέκυψε κερδοφόρο
αποτέλεσμα προ φόρων ποσού ΕΥΡΩ 2.987.771, έναντι ποσού ΕΥΡΩ 1.803.625 την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο
αύξηση κατά 65,65%. Η αύξηση αυτή κρίνεται σημαντική δεδομένης της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της αγοράς
και αποβλέπουμε στην ακόμα δυναμικότερη προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών μας στην αγορά μέσω των
προαναφερόμενων επενδυτικών προγραμμάτων.
Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα διαμορφώθηκε για τον Όμιλο στα ΕΥΡΩ 3.336.375 έναντι ποσού ΕΥΡΩ 2.039.476
την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Για την Εταιρεία διαμορφώθηκε στα ΕΥΡΩ 2.485.237 έναντι ποσού ΕΥΡΩ 1.319.606
την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Ο Όμιλος, όντας εντάσεως εργασίας και μάλιστα με ανθρώπους στους οποίους επενδύει μακροχρόνια, αύξησε τις θέσεις
εργασίας για να υλοποιήσει τα επενδυτικά αναπτυξιακά σχέδιά του. Την ίδια χρονική περίοδο, τα Ίδια Κεφάλαιά του Ομίλου
ανήλθαν σε ΕΥΡΩ 17.925.634 από ΕΥΡΩ 16.513.009 της προηγούμενης χρονιάς.
Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)
Ο Όμιλος και η Εταιρεία παρουσιάζουν ορισμένους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης «Alternative
Performance Measures», (βάσει των ESMA Guidelines on Alternatives Measures της 05.10.2015) εκτός Δ.Π.Χ.Α. που
απορρέουν από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και ιδιαίτερα το δείκτη «Κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και
απομειώσεων (EBITDA) / Χρεωστικοί Τόκοι». Ο δείκτης που ορίζεται και υπολογίζεται αναλυτικά κατωτέρω,
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του βαθμού κάλυψης των χρηματοοικονομικών εξόδων από τη λειτουργική
κερδοφορία του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι
υποκαθιστούν άλλα μεγέθη που έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Δ.Π.Χ.Α..
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Πίνακες Αριθμοδεικτών (ποσά σε Ευρώ)
Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2021
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά
στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

16.849.457

31/12/2020
59,49%

28.321.575
8.700.878

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

15.290.332

30/6/2021
58,41%

26.177.833
30,72%

28.321.575

8.621.193

11.952.770

31/12/2020
49,64%

24.077.022
32,93%

26.177.833

4.802.581

11.941.823

50,85%

23.485.375
19,95%

24.077.022

4.923.464

20,96%

23.485.375

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία
κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε
κυκλοφορούντα και μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία.
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & υποχρεώσεων

17.925.634
28.321.575

63,29%

16.513.009
26.177.833

63,08%

16.745.301
24.077.022

69,55%

16.060.064
23.485.375

68,38%

Σύνολο Μακροπρόθεσμων &
Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

10.395.940

36,71%

9.664.825

36,92%

7.331.722

30,45%

7.425.312

31,62%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & υποχρεώσεων

28.321.575

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική
αυτάρκεια

26.177.833

24.077.022

23.485.375

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή
εξάρτηση της εταιρείας
Ίδια Κεφάλαια
Ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά
στοιχεία

17.925.634

206,02%

8.700.878

16.513.009

191,54%

16.745.301

8.621.193

348,67%

4.802.581

16.060.064

326,19%

4.923.464

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό
χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.
Κυκλοφορούνται περιουσιακά στοιχεία
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

16.849.457
7.303.648

230,70%

15.290.332
5.604.097

272,84%

11.952.770
5.340.260

223,82%

11.941.823
4.311.998

276,94%

9.545.809
16.849.457

56,65%

9.686.235
15.290.332

63,35%

6.612.510
11.952.770

55,32%

7.629.825
11.941.823

63,89%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα
κάλυψης των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων με στοιχεία των
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κεφάλαιο κινήσεως
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε
ποσοστό το τμήμα των κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων το οποίο
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των
διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και
Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Το κεφάλαιο κινήσεως ορίζεται ως η διαφορά των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων.
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Αριθμοδείκτες Απόδοσης & Αποδοτικότητας
Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και
Αποδοτικότητας
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2021
Αποτελέσματα περιόδου μετά από
φόρους
Πωλήσεις

3.328.543

30/6/2020

26,47%

12.575.003

2.024.778

30/6/2021

25,23%

2.485.237

8.026.560

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2020

30,43%

8.167.712

1.319.606

21,45%

6.152.831

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει
την απόδοση, χωρίς το
συνυπολογισμό των λοιπών
εσόδων
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πωλήσεις & Λοιπά έσοδα

4.159.216

32,79%

12.685.902

2.617.896

31,66%

2.987.771

8.268.042

36,41%

8.206.307

1.803.625

28,39%

6.352.938

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει
την συνολική απόδοση, σε
σύγκριση με τα συνολικά έσοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια

4.159.216

23,20%

17.925.634

2.617.896

15,85%

16.513.009

2.987.771

17,84%

16.745.301

1.803.625

11,23%

16.060.064

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων
Μικτά αποτελέσματα
Πωλήσεις

7.895.541

62,79%

12.575.003

5.389.246

67,14%

5.300.714

64,90%

4.165.239

8.026.560

8.167.712

6.152.831

67,70%

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

30/6/2021

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2020

30/6/2021

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2020

Κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA)

5.273.560

3.386.089

3.237.076

2.523.761

EBITDA

5.273.560

Χρεωστικοί Τόκοι

129.453

4073,73%

3.386.089

3818,24%

88.682

3.237.076
107.869

3000,93%

2.523.761
78.022

Ο αριθμοδείκτης Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ως ποσοστό % επί των Χρεωστικών Τόκων
ορίζεται ως το πηλίκο των Κερδών χρήσης προ Φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δια τα Χρηματοοικονομικά
Έξοδα.
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3234,68%

Προβλέψεις για το 2021
Οι εξαγορές της Eταιρείας κατά το 2020, οι επενδύσεις μας στα νέα προϊόντα καθώς και οι εξελίξεις στα θέματα της ηλεκτρονικής
τιμολόγησης επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη στόχευσή μας για το 2021 που επιγραμματικά θα κινηθεί ως εξής:
 Ενίσχυση των ρυθμών οργανικής ανάπτυξης σε σχέση με τους αντίστοιχους προηγούμενων χρόνων σε ότι αφορά core
προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου όπως τα συστήματα ERP, CRM και Enterprise Mobility. Η απόκτηση περισσότερων
νέων πελατών με απευθείας πωλήσεις αλλά και μέσω του δικτύου μεταπωλητών είναι βασικός μας στόχος.
 Εκμετάλλευση των συνεργειών που προκύπτουν στα πελατολόγια που αποκτήθηκαν με τις εξαγορές δραστηριότητας
Plexis ERP της Computer Life, Optimum και Wedia.
 Περαιτέρω ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης στα συστήματα Logistics και Warehouse management systems (WMS)
και εκμετάλλευση της ηγετικής θέσης που έχουμε στην αγορά, ιδίως μετά την εξαγορά της Optimum, αλλά και της
γενικότερης τάσης για οργάνωση των Logistics ιδίως σε περιβάλλοντα eCommerce.
 Ανάπτυξη στο πελατολόγιο του Ομίλου για συστήματα eCommerce μετά την εξαγορά της Wedia.
 Ενίσχυση της ηγετικής θέσης της θυγατρικής Retail-Link A.E. με περαιτέρω ανάπτυξη στα συστήματα myData ΑΑΔΕ
και Παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 Ενίσχυση της ανάπτυξης σε Ρουμανία και Βουλγαρία
 Εκμετάλλευση της καλής ρευστότητας του Ομίλου και αναζήτηση περαιτέρω ευκαιριών εξαγορών
Όλα τα παραπάνω τελούν διαρκώς υπό επανεξέταση λόγω της πανδημίας COVID-19 αλλά και των γενικότερων
ανακατατάξεων στον κλάδο μας.
Πληροφορίες για τον Όμιλο
Η Μητρική Εταιρεία
Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «Entersoft», ιδρύθηκε το 2002 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
με αριθμό 52460/01ΝΤ/Β/02/200 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 122264001000. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας
(Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου) και σύμφωνα με το καταστατικό της η διάρκειά της είναι πενήντα (50) έτη. Η Εταιρεία
διατηρεί υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Αντ. Τρίτση 21.
Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
1. Η ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού.
2. Η παροχή μηχανογραφικών και συναφών υπηρεσιών με τη χρησιμοποίηση ή μη ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς
και η μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων (φασόν).
3. Η προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας στους τομείς της ηλεκτρονικής και πληροφορικής.
4. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό συγκροτημάτων, μηχανημάτων, συσκευών, συναφών
ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων λογισμικού με σκοπό την μεταπώλησή τους.
5. Η αντιπροσώπευση άλλων συναφών οίκων στην Ελλάδα.
6. Η εμπορία των ανωτέρω και
7. Γενικά, κάθε δραστηριότητα συναφής με τα ανωτέρω.
Για την επίτευξη του σκοπού της η Eταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ομοειδούς ή
παρεμφερούς σκοπού. Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από την πώληση λογισμικών προγραμμάτων.
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Δομή Ομίλου
Η δομή του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2021 έχει ως εξής:
Επωνυμία

Μέθοδος Ενοποίησης

EΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα - Ελλάδα

Ισοδύναμο %Μητρικής
Μητρική

ENTERSOFT BULGARIA EOOD
Evrotur Bisiness Center 12 Mihail Tenev 6th fl/21st Sofia Βουλγαρία

Ολική Ενοποίηση

100,00%

ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL
43 Polona St. , 6th floor, Bucharest- Ρουμανία

Ολική Ενοποίηση

100,00%

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

Ολική Ενοποίηση

100,00%

ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC IMPZ, Publishing Pavilion ,
Office 220, P.O. BOX: 500424, Dubai UAE

Ολική Ενοποίηση

100,00%

Optimum ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα - Ελλάδα

Ολική Ενοποίηση

100,00%

WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ,
Ανδρέα Παπανδρέου 27, Μαρούσι , Αθήνα - Ελλάδα

Ολική Ενοποίηση

100,00%

Σημαντικές Συμβάσεις
Η Εταιρεία, ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου της, για τα δύο προηγούμενα έτη, δεν είχε σημαντικές συμβάσεις
(εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων της), πλην αυτών που
περιγράφονται κατωτέρω στην ενότητα «Δανειακές Συμβάσεις». Επιπλέον, η Εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του
Ομίλου, δεν έχει συνάψει άλλη σύμβαση (εκτός από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των
δραστηριοτήτων της) που περιέχει διατάξεις δυνάμει των οποίων η Εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου
έχουν αναλάβει υποχρέωση ή δέσμευση που είναι σημαντική για τον Όμιλο, πλην αυτών που περιγράφονται κατωτέρω
στην ενότητα «Δανειακές Συμβάσεις».
Δανειακές Συμβάσεις
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι σημαντικές δανειακές συμβάσεις, τις οποίες έχει συνάψει η Εταιρεία.
Επισημαίνεται ότι τα υπόλοιπα των εν λόγω συμβάσεων παρατίθενται με ημερομηνία αναφοράς την 30.06.2021
Ονομαστικό
Ποσό Σύμβασης

Λογιστικό Ποσό
30-6-2021

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

4,60%

500.000

30.238

4,75%

1.000.000

145.190

1.500.000

175.428

Ημ/νία
Λήξης
Δανείου

Επιτόκιο

Κεφάλαιο
Κίνησης

25.09.2021

Κεφάλαιο
Κίνησης

23.11.2021

Εταιρεία

Αντισυμβαλλόμενος

Χρήση
Δανείου

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Τράπεζα
Πειραιώς

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Alpha Bank

Σύνολο

Τα ως άνω δάνεια είναι κυμαινόμενου επιτοκίου και αποπληρώνονται εμπρόθεσμα στις περιόδους λήξης.
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Πέραν των ανωτέρω, η ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ή οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου, δεν έχει εξάρτηση από βιομηχανικές και
εμπορικές συμβάσεις, καθώς και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η ύπαρξη των οποίων θα επηρέαζε τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες ή την κερδοφορία της.
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 με τις θυγατρικές
εταιρείες του Ομίλου:
Συναλλαγές με εταιρείες Ομίλου κατά το ΔΛΠ 24
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 -30/6/2021
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

24.345

65.132

RETAIL
LINK AE

ΠΩΛΗΤΗΣ

30/6/2021
ΕNTERSOFT Α.Ε.

43.895

ENTER SOFT
MIDDLE
EAST FZ LLC

OPTIMUM
AE

20.660

1.267

ENTER SOFT
MIDDLE
EAST FZ LLC

OPTIMUM
AE

WEDIA
EΠΕ

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

38.325

WEDIA EΠΕ
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 -30/6/2020
ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

9.120

79.537

RETAIL
LINK AE

ΠΩΛΗΤΗΣ

30/6/2020
ΕNTERSOFT Α.Ε.

46.787

ENTERSOFT BULGARIA
ENTERSOFT ROMANIA
RETAIL LINK AE
ENTER SOFT MIDDLE
EAST FZ LLC
OPTIMUM AE
WEDIA EΠΕ
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22.425

WEDIA
EΠΕ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1/1- 30/6/2021

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΕNTERSOFT
Α.Ε.
30/6/2021
ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

9.290

-3.786

RETAIL
LINK AE
6.499

ENTER SOFT
MIDDLE
EAST FZ LLC

OPTIMUM
AE

WEDIA
EΠΕ

OPTIMUM
AE

WEDIA
EΠΕ

291.676

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

47.523

WEDIA EΠΕ
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1/1- 31/12/2020

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΕNTERSOFT
Α.Ε.
31/12/2020
ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

84.670

1.081

RETAIL
LINK AE
6.955

ENTER SOFT
MIDDLE
EAST FZ LLC
268.354

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

Όλες οι παραπάνω διεταιρικές συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων (arm’s
length).
Οι πωλήσεις της μητρικής προς τις θυγατρικές της στις χρήσεις 2020-2021 αφορούν κυρίως πώληση λογισμικού για
μεταπώληση.
Η Εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις σε τράπεζες για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων της θυγατρικής της εταιρείας
Retail- Link ΑE, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 250.000, και της θυγατρικής εταιρείας Wedia ΕΠΕ συνολικού ύψους ΕΥΡΩ
400.000.
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Παροχές προς τη Διοίκηση και Διευθυντικά Στελέχη

Ποσά σε Ευρώ
Παροχές σε διοικητικά
στελέχη και μέλη της Διοίκησης
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής
ασφάλισης σε μέλη της Διοίκησης
- Αμοιβές συνεδριάσεων
διοικητικού συμβουλίου

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/6/2021
1/1-30/6/2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2021
1/1-30/6/2020

242.248

222.352

242.248

222.352

69.444

56.657

69.444

56.657

100.872

92.232

56.924

49.936

12.785

11.896

12.785

11.896

425.349

383.137

381.401

340.841

- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
σε συγγενείς α΄βαθμού με μέλη της
Διοίκησης
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής
ασφάλισης σε διοικητικά στελέχη
Σύνολο
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Σημαντικοί Κίνδυνοι
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες,
επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από
μεταβολές επιτοκίων.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
O Όμιλος έχει επενδύσεις στο εξωτερικό τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκτίθενται σε συναλλαγματικό
κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την ισοτιμία LEVA Βουλγαρίας / ευρώ , RON
Ρουμανίας / ευρώ και AED των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων / ευρώ . O Όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά
εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου αυτού. Η Διοίκηση παρακολουθεί τη θέση του Ομίλου ως προς τον κίνδυνο αυτό σε
συνεχή βάση και αξιολογεί την ανάγκη να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να τον περιορίσει.
Η Εταιρεία δε διενεργεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.
Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνολογία παραγωγής λογισμικού και τα λειτουργικά συστήματα, υπό συνθήκες, μπορεί να
επηρεάσουν μία εταιρεία παραγωγής λογισμικού. Η συνεχής αναβάθμιση των προϊόντων στα τελευταία τεχνολογικά
περιβάλλοντα είναι σημαντικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Ο Όμιλος δεν εκτιμά ότι για τα αμέσως
επόμενα χρόνια τίθεται τέτοιος κίνδυνος, αφού τα προϊόντα του είναι ανεπτυγμένα και διαρκώς προσαρμόζονται σε όλες
τις νέες εκδόσεις της πιο σύγχρονης τεχνολογικής πλατφόρμας Microsoft .net. Αυτό αποτελεί και ισχυρό διαφοροποιητικό
στοιχείο της εταιρείας από τον ανταγωνισμό της.
Σε κάθε περίπτωση ο όμιλος παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσω της ιδιότητάς του ως Microsoft Gold ISV
Partner και προσαρμόζει αντίστοιχα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Επιπλέον ο Τεχνικός Διευθυντής του Ομίλου
συμμετέχει στο θεσμό Microsoft Architect Council που σκοπό έχει την έγκαιρη ενημέρωση των συνεργατών της Microsoft
για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Να σημειωθεί επίσης ότι στον ίδιο απονεμήθηκε πρόσφατα η εξαιρετική διάκριση
του Microsoft Regional Director για την Νοτιανατολική Ευρώπη. Η Microsoft, με τον τιμητικό αυτό τίτλο, δικαιώνει τη
μακρόχρονη εμπειρία του και τη βαθιά του γνώση που αποτελεί τη βάση για τη στρατηγική επενδύσεων της εταιρείας. Το
πρόγραμμα των Regional Directors δημιουργήθηκε το 1993 και αποτελείται από τους 175 κορυφαίους τεχνολογικούς
οραματιστές του κόσμου. Οι Regional Directors επιλέγονται από τη Microsoft βάσει μιας αυστηρής δέσμης αξιολογήσεων.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου λόγω μεγάλης διασποράς πελατολογίου. Οι πωλήσεις
γίνονται με δύο τρόπους, i)συνεργάτες-μεταπωλητές και ii)τελικούς πελάτες. Οι συνεργάτες είναι ειδικά επιλεγμένοι και
υπάρχει αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τους τελικούς πελάτες που όντας συνήθως μεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις έχουν θετικό ιστορικό πιστώσεων.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται, σε
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μηνιαία βάση, εξαμηνιαία και ετήσια βάση. Ο Όμιλος διατηρεί μετρητά σε λογαριασμούς όψεως για να καλύψει ανάγκες
ρευστότητας.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των
επιτοκίων. Ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική δε του Ομίλου είναι να διατηρεί
περίπου το σύνολό τους σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου με εξασφαλισμένη απόδοση.
Στην λήξη της διαχειριστικής περιόδου το σύνολο του δανεισμού ήταν σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου και αφορούσε
ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς για εξυπηρέτηση πάγιων αναγκών της Εταιρείας. Ο Όμιλος δεν έχει
μακροπρόθεσμα δάνεια άρα ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων από αυτά δεν υφίσταται.
Διοικητικό Συμβούλιο
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, η Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το
οποίο απαρτίζεται από 3 έως 15 μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εκτός από την
περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή οποιοδήποτε άλλου λόγου απώλειας της ιδιότητας μέλους, όπου σε αυτή την
περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, μπορούν να εκλέγουν μέλη
σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται στην
επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει το εκλεγέν μέλος, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό
θέμα στην ημερησία διάταξη. Ειδικότερα, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί από την Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 03.06.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την 04.06.2021 συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, η ως άνω Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, από την εκλογή τους και μέχρι σήμερα.
Η σύνθεση του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα Μέλους

Νικολόπουλος Παντελής του Νικολάου

Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Κοτζαμανίδης Αντώνιος του Νικολάου

Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος του Λάμπρου

Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Αβρατόγλου Χαράλαμπος του Φιλίππου

Εκτελεστικό μέλος

Μένεγος Σταύρος του Κωνσταντίνου

Εκτελεστικό μέλος

Παπαχριστοπούλου Αικατερίνη του Χρήστου

Εκτελεστικό μέλος

Λάμπρου Μαρίκα του Ευαγγέλου

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Πραματάρη Αικατερίνη του Χρύσανθου

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής
Συνελεύσεως, ήτοι από την 3η Ιουνίου 2021 και διαρκεί για πέντε (5) χρόνια από την εκλογή του, ήτοι μέχρι την 3η Ιουνίου
2026 και σε κάθε περίπτωση μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των
ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2025 έως 31/12/2025 (έως 10.09.2026)
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Επιτροπή Ελέγχου
H Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, έχει επανεκλεγεί, με την από 03.06.2021 απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την κάτωθι σύνθεση και με τριετή θητεία, ήτοι έως 03.06.2024:
Ονοματεπώνυμο

Θέση στην Επιτροπή Ελέγχου

Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου

Πρόεδρος

Αικατερίνη Πραματάρη του Χρύσανθου

Μέλος

Παναγιώτα Κώστα του Αναστασίου

Μέλος

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές.
Κατά την 30η Ιουνίου 2021 τα πρόσωπα που διατηρούν σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή κατά την έννοια των
άρθρων 9 έως 11 του Ν 3556/2007 είναι τα κάτωθι:

Μέτοχοι

Αριθμός
Μετοχών

% Συμμετοχής

Νικολόπουλος Παντελής

6.088.946

20,30%

Κοτζαμανίδης Αντώνιος

2.670.443

8,90%

Μένεγος Σταύρος

1.912.508

6,38%

Αβράτογλου Χαράλαμπος

1.885.736

6,29%

Κανσουζίδης Φραγκίσκος-Παναγιώτης

1.692.500

5,64%

Κανσουζίδης Ανδρέας-Απόστολος

1.663.000

5,54%

Fund Squad Growth

1.502.386

5,01%

Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Παντελής N. Νικολόπουλος
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αντώνιος Ν. Κοτζαμανίδης
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2. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
Στρατηγού Τόμπρα 3
153 42 Αγία Παρασκευή
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
+30 210 60 62 100
Φαξ:
+30 210 60 62 111

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Εισαγωγή
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
της ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η «Εταιρεία») της 30 Ιουνίου 2021 και τις σχετικές συνοπτικές Καταστάσεις Συνολικού
Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε
την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
εξάμηνης οικονομικής έκθεσης των άρθρων 5 και 5α του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη
για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.)
34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα
επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή
μας.

Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης
(Δ.Π.Α.Ε.) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται
από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που
είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών
και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον
έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής, όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και συνεπώς δε μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε
τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν
να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.
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Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να
πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 30 Ιουνίου
2021 δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση
Χρηματοοικονομική Αναφορά».

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξάμηνης Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνημμένη ενδιάμεση
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2021
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.
ΑΜ ΣΟΕΛ 114

Δημήτριος Τανός, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 42241
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3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ
3.1 Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Ομίλου και Εταιρείας (ποσά εκφρασμένα σε
ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΣΗΜ

30/6/2021

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2020

30/6/2021

31/12/2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

10.1

2.972.459

2.517.911

2.332.938

2.222.184

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

10.2

5.728.419

6.103.282

2.469.643

2.701.280

Υπεραξία
Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

10.4
10.5

2.633.080
138.160

2.152.017
114.291

6.861.960
359.372
100.338

6.158.210
377.997
83.881

11.472.118

10.887.501

12.124.251

11.543.552

58.874
8.554.450
312.529
6.199

24.544
7.192.436
383.099
25.191

6.410.358
27.642
-

6.112.479
158.896
-

10.8

873.557

480.726

873.557

480.726

10.9

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

10.7

7.043.848

7.184.337

4.641.213

5.189.723

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

16.849.457

15.290.332

11.952.770

11.941.823

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

28.321.574

26.177.833

24.077.022

23.485.375

1.500.000
3.626.323
1.503.731
-2.267
11.297.847

1.500.000
3.626.323
1.503.731
-10.099
9.871.486

1.500.000
3.626.323
1.464.226

1.500.000
3.626.323
1.464.226

10.154.752

9.469.516

17.925.634

16.491.441

16.745.301

16.060.064

-

21.568

17.925.634

16.513.009

16.745.301

16.060.064

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό Υπέρ Το Άρτιο
Λοιπά Αποθεματικά
Συναλλαγματικές διαφορές
Υπόλοιπο Κερδών εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν
στους μετόχους της εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

10.10
10.10
10.10
10.11

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

314.083

394.071

800.673

778.195

551.821

522.106

1.834.536
143.000

2.745.462
143.000

1.439.641

2.591.207

3.092.292

4.060.728

1.991.462

3.113.313

66.076
1.244.371

468.859
638.494

159.229
612.713

219.642
325.423

856.292

873.057

573.068

658.881

175.428
4.961.481
7.303.648

380.053
3.243.634
5.604.097

175.428
3.819.821
5.340.259

380.053
2.727.999
4.311.998

Σύνολο Υποχρεώσεων

10.395.940

9.664.825

7.331.722

7.425.312

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και
Υποχρεώσεων

28.321.574

26.177.833

24.077.022

23.485.375

10.12

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

10.13

Λοιπές Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

10.14

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες από 30 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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3.2 Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ομίλου και Εταιρείας (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΣΗΜ
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

9

Λοιπά έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Λοιπά έξοδα
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους (Α)

10.15

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν
μεταγενέστερα στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Σύνολο στοιχείων που δε θα ταξινομηθούν (Β)
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν
μεταγενέστερα στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να
ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην
κατάσταση αποτελεσμάτων (Γ)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα
Περιόδου (Α+Β+Γ)
Κέρδος που αναλογεί σε:
Μετόχους της Εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα που
αναλογούν:
Μετόχους της Εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Βασικά και απομειωμένα κέρδη
(μετά φόρων) ανά μετοχή
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, τόκων (EBIT)

10.16
10.19

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1 - 30/6/2021
1/1 - 30/6/2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 30/6/2021
1/1 - 30/6/2020

12.575.003
4.679.461
7.895.541

8.026.560
2.637.314
5.389.246

8.167.712
2.866.999
5.300.714

6.152.831
1.987.592
4.165.239

110.899
1.125.920
1.398.413
1.186.590
6.849

241.482
1.048.674
897.497
953.658
27.877

38.595
797.118
964.252
1.043.993
2.976

200.108
849.076
770.027
848.742
25.943

4.288.669

2.703.022

2.530.969

1.871.560

129.453

3.557
88.682

564.671
107.869

10.086
78.022

4.159.216
-830.673
3.328.543

2.617.896
-593.118
2.024.778

2.987.771
-502.534
2.485.237

1.803.625
-484.018
1.319.606

-

-

-

-

7.832

14.699

7.832

14.699

-

-

3.336.375

2.039.476

2.485.237

1.319.606

3.318.466
10.077
3.328.543

2.016.564
8.214
2.024.778

2.485.237

1.319.606

2.485.237

1.319.606

3.326.298
10.077
3.336.375

2.031.263
8.214
2.039.476

2.485.237
2.485.237

1.319.606
1.319.606

0,1106

0,0701

0,0828

0,0459

5.273.560

3.386.089

3.237.076

2.523.761

4.288.669

2.703.022

2.530.969

1.871.560
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3.3

Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου και Εταιρείας (ποσά

εκφρασμένα σε ευρώ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

(ποσά σε ευρώ)

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2020
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα χρήσης
Κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα χρήσης
Συναλλαγές με τους Μετόχους
της Εταιρείας
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μεταφορά σε τακτικό
αποθεματικό
Έξοδα αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου
Διανομή μερίσματος θυγατρικής
σε μη ελέγχουσες συμμετοχές
Διανομή μερίσματος
Συνολικές Συναλλαγές με τους
Μετόχους της Εταιρείας
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου
2020
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
2021
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα περιόδου
Κέρδη περιόδου
Λοιπά συνολικά εισοδήματα
περιόδου
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα περιόδου
Συναλλαγές με τους Μετόχους
της Εταιρείας
Διανομή κερδών
Εξαγορά μειοψηφίας
Συνολικές Συναλλαγές με τους
Μετόχους της Εταιρείας
Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2021

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Υπόλοιπο
Κερδών εις
νέο

Συναλλαγματικές
διαφορές
μετατρόπης
θυγατρικών σε
ξένο νόμισμα

1.336.800

563

1.394.953

8.008.892

-25.398

3.498.033

163.200

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

10.715.811

17.630

10.733.441

3.498.033

14.085

3.512.118

-31.036

15.299

-15.737

3.466.998

15.299

3.482.296

3.625.760
108.777

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο

-15.737
14.085

3.496.381

3.788.960

3.788.960

-108.777

-

-

-145.624

-145.624

-145.624

-1.350.000

-1.350.000
2.293.336

-10.148

2.283.186

-10.148

-10.148
-1.350.000

163.200

3.625.760

108.777

-1.604.401

1.500.000

3.626.323

1.503.730

9.871.487

-10.099

16.491.443

21.568

16.513.009

1.500.000

3.626.323

1.503.730

9.871.487

-10.099

16.491.443

21.568

16.513.009

3.318.466

10.077

3.328.543

3.318.466
7.832

7.832

7.832

3.326.298

10.077

3.336.375

-1.800.000
-92.105

-1.800.000
-92.105

-31.645

-1.800.000
-123.750

-1.892.105

-1.892.105

-31.645

-1.923.750

17.925.636

-

17.925.634

3.318.466

1.500.000

3.626.323

1.503.730

11.297.847

-2.267

7.832
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

1.336.800

563

1.380.154

8.084.914

10.802.432

Κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης

2.994.461
-30.164

2.994.461
-30.164

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

2.964.297

2.964.297
3.788.960
-1.350.000
-145.624
-

(ποσά σε ευρώ)
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

163.200

3.625.760

Διανομή μερίσματος
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Μεταφορά σε τακτικό αποθεματικό

84.072

-1.350.000
-145.624
-84.072

163.200

3.625.760

84.072

-1.579.696

2.293.336

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2020

1.500.000

3.626.323

1.464.226

9.469.515

16.060.064

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021

1.500.000

3.626.323

1.464.226

9.469.515

16.060.064

Κέρδη περιόδου

2.485.237

2.485.237

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου

2.485.237

2.485.237

Διανομή κερδών

-1.800.000

-1.800.000

Συνολικές Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας

-1.800.000

-1.800.000

10.154.752

16.745.301

Συνολικές Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2021

1.500.000

3.626.323

1.464.226

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες από 30 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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3.4 Ενδιάμεση Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ομίλου και Εταιρείας (ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2021
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Ζημιές/(Κέρδη) από αποτίμηση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία μεσω αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων
Έσοδα από μερίσματα
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση / (αύξηση) των αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και φόρων)
(Μείωση) / αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Δαπάνες ανάπτυξης
Καθαρή ταμειακή εκροή για εξαγορά θυγατρικής
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Διανομή μερίσματος
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Αποπληρωμή Δανείων
10.14
Ταμειακή εκροή για αγορά μη ελεγχουσών συμμετοχών 10.6
Ταμιακές (εκροές)/εισροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση) /αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

30.06.2020

30.06.2021

30.06.2020

4.159.216

2.617.896

2.987.771

1.803.625

984.891
75.566

683.067
158.483

706.107
35.779

652.201
138.041

7.169

-

7.169

-

-236
122.252

-39.302
-3.557
88.682

-571.840
107.869

-39.302
-10.086
78.022

-34.330
-585.186
-881.674
-158.871

276.302
-258.269
-197.974

-315.451
-158.733
-138.145

489.610
-10.781
-189.440

-71.775
-204.112

-49.479

-58.031
-144.288

-39.893
-

3.412.910

3.275.849

2.458.207

2.871.997

-176.025
-192.089
-319.340
236

-63.840
-335.897
3.557

-133.983
-150.965
-500.000
571.840

-42.940
-296.814
10.086
-

-400.000

-

-400.000
-1.087.218

-396.180

-613.108

-329.668

-1.800.000
-337.806
-204.625
-123.750

3.788.960

3.788.960

-249.293
-145.624
-191.234
-

-1.800.000
-265.234
-204.625
-123.750

-2.466.181

3.202.809

-2.393.609

3.241.731

-140.489

6.082.478

-548.510

5.784.060

7.184.337
7.043.848

2.788.582
8.871.060

5.189.723
4.641.213

1.837.662
7.621.722

-241.954
-145.624
-159.651
-

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες από 30 έως 61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
4. Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο
4.1 Η Εταιρεία
Η Εταιρεία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με
διακριτικό τίτλο «Entersoft A.E.» (η «Εταιρεία»), ιδρύθηκε το 2002 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
με αριθμό 52460/01ΝΤ/Β/02/200 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας (Λ. Συγγρού
362 & Ευριπίδου) και σύμφωνα με το καταστατικό της η διάρκειά της είναι πενήντα (50) έτη.
Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
1. Η ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού.
2. Η παροχή μηχανογραφικών και συναφών υπηρεσιών με τη χρησιμοποίηση ή μη ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και η
μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων (φασόν).
3. Η προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης της τεχνολογίας στους τομείς της ηλεκτρονικής και πληροφορικής.
4. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό συγκροτημάτων, μηχανημάτων, συσκευών, συναφών ειδών
ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων λογισμικού με σκοπό την μεταπώλησή τους.
5. Η αντιπροσώπευση άλλων συναφών οίκων στην Ελλάδα.
6. Η εμπορία των ανωτέρω και
7. Γενικά, κάθε δραστηριότητα συναφής με τα ανωτέρω.
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ομοειδούς ή
παρεμφερούς σκοπού.
Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από την πώληση λογισμικών προγραμμάτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την 30/6/2021 έχει ως εξής:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα Μέλους

Νικολόπουλος Παντελής του Νικολάου

Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Κοτζαμανίδης Αντώνιος του Νικολάου

Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Δημητρακόπουλος Κωνσταντίνος του Λάμπρου

Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Αβρατόγλου Χαράλαμπος του Φιλίππου

Εκτελεστικό μέλος

Μένεγος Σταύρος του Κωνσταντίνου

Εκτελεστικό μέλος

Παπαχριστοπούλου Αικατερίνη του Χρήστου

Εκτελεστικό μέλος

Λάμπρου Μαρίκα του Ευαγγέλου

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Πραματάρη Αικατερίνη του Χρύσανθου

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής
Συνελεύσεως, ήτοι από την 3η Ιουνίου 2021 και διαρκεί για πέντε (5) χρόνια από την εκλογή του, ήτοι μέχρι την 3η Ιουνίου
2026 και σε κάθε περίπτωση μέχρι της ημέρας κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των
ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2025 έως 31/12/2025 (έως 10.09.2026)
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4.2 Οι Θυγατρικές Εταιρείες
ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL

ENTERSOFT GROUP

Συμμετοχή 100%
ENTERSOFT BULGARIA EOOD
Συμμετοχή 100%
RETAIL – LINK ΝΟΜΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E
Συμμετοχή 100%
ENTERSOFT MIDDLE EAST
Συμμετοχή 100%
OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E
Συμμετοχή 100%

WEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Συμμετοχή 100%

5. Πλαίσιο κατάρτισης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου καλύπτουν την
εξάμηνη περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά».
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις

πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει
να εξετάζονται και αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.entersoft.gr.
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με
εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
Η εποχικότητα δεν έχει σημαντική επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας.
Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση
των στοιχείων της παρούσας περιόδου.
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο την 27η Ιουλίου 2021.
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6. Βασικές λογιστικές πολιτικές
Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
της συγκριτικής χρήσης 2020 και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. Ο Όμιλος έχει
υιοθετήσει τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η
Ιανουαρίου 2021. Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («η Επιτροπή»)

εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda decision) υπό τον τίτλο «Κατανομή
παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to Periods of Service (IAS 19)”) επί της οποίας
περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας
επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η ισχύς εφαρμογής της ως άνω οριστικής απόφασης
ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής είναι άμεση. H εφαρμογή της ως άνω απόφασης αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγή
της υφιστάμενης λογιστικής πολιτικής που εφαρμόζεται. H εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του πλάνου
εφαρμογής της, είναι οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021. Τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί εύλογα η αναμενόμενη επίδραση από την αλλαγή της
προαναφερόμενης λογιστικής πολιτικής. Παρακάτω παρουσιάζονται τα νέα πρότυπα:
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο και την Εταιρεία.
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μεταγενέστερα της 01.01.2020. Η εκτίμηση της Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με
την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω:


ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020)
Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από την
εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι
μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για
αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων.



ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς – Φάση 2»
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)
Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο
αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα
λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις
αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους


ΔΛΠ

37

(Τροποποίηση)

«Επαχθείς

συμβάσεις

–

Κόστος

εκπλήρωσης

μιας

σύμβασης»

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου

2022)

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το

άμεσα σχετιζόμενο κ

όστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την ε
κτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σ
ύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν
για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμέ
νη σύμβαση. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018 –
2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 9«Χρηματοοικονομικά μέσα»
Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση τω
ν χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτο
υς είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτο
υς δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%.



ΔΠΧΑ 16«Μισθώσεις»
Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων
στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχε
τικά με τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης.



ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)
Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που λ
αμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προορι
ζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των
δαπανών που
σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της
οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)
Η τροποποίηση επικαιροποιεί το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικον
ομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υπ
οχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον ,
προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που απο
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κτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχ
όμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η τροποποίηση δεν
έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες»
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βά
σει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται
από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση α
ποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2:
Γνωστοποίηση των Λογιστικών Πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)



Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή κρίσεων ουσιαστικής σημασίας στις
γνωστοποιήσεις λογιστικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 αντικαθιστούν την απαίτηση
γνωστοποίησης «σημαντικών» λογιστικών πολιτικών με την απαίτηση γνωστοποίησης «ουσιωδών» λογιστικών
πολιτικών. Επίσης, προστίθενται οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη Δήλωση Πρακτικής για να
βοηθήσουν στην εφαρμογή της έννοιας της ουσιαστικότητας κατά τη λήψη κρίσεων για γνωστοποιήσεις λογιστικής
πολιτικής.



ΔΛΠ 8 (Τροποποίηση) «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των
λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2023)
Οι τροποποιήσεις εισάγουν έναν νέο ορισμό των λογιστικών εκτιμήσεων, οριζόμενοι ως νομισματικά ποσά στις
οικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν
ποιες είναι οι αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και πώς διαφέρουν από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και
τις διορθώσεις σφαλμάτων.

Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και εκτιμήσεις
Η προετοιμασία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.A. απαιτεί από τη Διοίκηση τον σχηματισμό
κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις,
όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2021
34

επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες
συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες.
7. Διαχείριση Κινδύνων

7.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες,
επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από
μεταβολές επιτοκίων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τη συνολική ευθύνη σχετικά με το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων. Η διαχείριση
κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων. Η κεντρική υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων
προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που
αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Προ της διενέργειας σχετικών συναλλαγών λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που
έχουν το δικαίωμα δέσμευσης της εταιρίας προς τους αντισυμβαλλόμενούς της.

7.2 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των ταμειακών ροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου
να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος.
O Όμιλος έχει επενδύσεις στο εξωτερικό τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει RON Ρουμανίας / ευρώ και AED των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
/ ευρώ. Το BGN έχει κλειδωμένη ισοτιμία με το ΕΥΡΩ που είναι και το λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου και της Εταιρείας με
ισοτιμία 1,9558 και ως εκ τούτου δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος.
O Όμιλος δεν χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου αυτού. Η Διοίκηση παρακολουθεί τη θέση
του Ομίλου ως προς τον κίνδυνο αυτό σε συνεχή βάση και αξιολογεί την ανάγκη να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα
χρηματοπιστωτικά εργαλεία για να τον περιορίσει.

7.3 Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνολογία παραγωγής λογισμικού και τα λειτουργικά συστήματα, υπό συνθήκες, μπορεί να
επηρεάσουν μία εταιρεία παραγωγής λογισμικού. Η συνεχής αναβάθμιση των προϊόντων στα τελευταία τεχνολογικά
περιβάλλοντα είναι σημαντικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας. Ο Όμιλος δεν εκτιμά ότι για τα αμέσως επόμενα
χρόνια τίθεται τέτοιος κίνδυνος, αφού τα προϊόντα του είναι ανεπτυγμένα και διαρκώς προσαρμόζονται σε όλες τις νέες εκδόσεις
της πιο σύγχρονης τεχνολογικής πλατφόρμας Microsoft .net. Αυτό αποτελεί και ισχυρό διαφοροποιητικό στοιχείο της εταιρείας
από τον ανταγωνισμό της.
Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις μέσω της ιδιότητάς του ως Microsoft Gold ISV Partner και
προσαρμόζει αντίστοιχα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Επιπλέον ο Τεχνικός Διευθυντής του Ομίλου συμμετέχει στο θεσμό Microsoft
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Architect Council που σκοπό έχει την έγκαιρη ενημέρωση των συνεργατών της Microsoft για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Να
σημειωθεί επίσης ότι στον ίδιο απονεμήθηκε πρόσφατα η εξαιρετική διάκριση του Microsoft Regional Director για την
Νοτιανατολική Ευρώπη. Η Microsoft, με τον τιμητικό αυτό τίτλο, δικαιώνει τη μακρόχρονη εμπειρία του και τη βαθιά του γνώση
που αποτελεί τη βάση για τη στρατηγική επενδύσεων της εταιρείας. Το πρόγραμμα των Regional Directors δημιουργήθηκε το
1993 και αποτελείται από τους 175 κορυφαίους τεχνολογικούς οραματιστές του κόσμου. Οι Regional Directors επιλέγονται από
τη Microsoft βάσει μιας αυστηρής δέσμης αξιολογήσεων.

7.4 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο και στην Εταιρεία
οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων, τα οποία
την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε ΕΥΡΩ
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

30/6/2021

31/12/2020

138.160

114.291

8.554.450

7.192.436

312.529

383.099

6.199

25.191

873.557

480.726

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.043.848

7.184.337

Σύνολα

16.928.743

15.380.080

30/6/2021

31/12/2020

100.338

83.881

6.410.358

6.112.479

27.642

158.896

-

-

873.557

480.726

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε ΕΥΡΩ
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4.641.213

5.189.723

Σύνολα

12.053.108

12.025.705

Οι αθετημένες πληρωμές από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα
του Ομίλου και της Εταιρείας. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού πελατών και της διασποράς της πελατειακής βάσης του Ομίλου,
δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Οι πωλήσεις γίνονται σε δύο κανάλια,
συνεργάτες-μεταπωλητές και τελικούς πελάτες. Οι συνεργάτες είναι ειδικά επιλεγμένοι και υπάρχει αξιολογημένο ιστορικό
πιστώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τους τελικούς πελάτες που όντας συνήθως μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν θετικό
ιστορικό πιστώσεων.
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Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής
ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν
ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσμες ή επισφαλείς. Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου,
οι πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεων τους και τα τυχόν
προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη μελλοντικούς παράγοντες σε
σχέση με τους πελάτες καθώς και το οικονομικό περιβάλλον.
Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο από την πανδημία COVID-19, ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν ενσωματώσει στην πρόβλεψη
για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου στους πελάτες τους.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου είναι κυρίως επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική
αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα.
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν τις ακόλουθες κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται στο
μοντέλο των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών:
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα υπόκεινται επίσης στις απαιτήσεις απομείωσης του ΔΠΧΑ 9, η αναγνωρισθείσα
ζημιά απομείωσης ήταν επουσιώδης.
Ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών,
σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημιάς επιμετράται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη
τη διάρκεια ζωής για τις εμπορικές απαιτήσεις.
Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο των εμπορικών
απαιτήσεων :
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Σύνολο Εμπορικών Απαιτήσεων
Μείον: Συνολικές απομειώσεις
απαιτήσεων
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2021

31/12/2020

30/6/2021

31/12/2020

10.127.167

8.680.722

7.419.056

-1.572.717

-1.488.286

8.554.450

7.192.436

7.722.999
1.312.641
6.410.358

-1.306.577
6.112.479

7.5 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρεία να μην μπορέσουν να εκπληρώσουν τις
χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της
διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων ή / και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των
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χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη στους επόμενους 12 μήνες. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και τα
λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας την 30
Ιουνίου 2021 ανέρχονταν σε ΕΥΡΩ 7.043.848 και ΕΥΡΩ 4.641.213 αντίστοιχα και οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
ανέρχονταν σε ΕΥΡΩ 175.428 και ΕΥΡΩ 175.428 αντίστοιχα.
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας του με προσεκτική παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται, σε μηνιαία βάση,
εξαμηνιαία και ετήσια βάση. Ο Όμιλος διατηρεί μετρητά σε λογαριασμούς όψεως για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας.
Ο ‘Όμιλος διατηρεί τις ακόλουθες γραμμές πίστωσης, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει
το λογιστικό υπόλοιπο και το όριο τους:

Ονομαστικό
Ποσό Σύμβασης

Λογιστικό Ποσό
30-6-2021

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

4,60%

500.000

30.238

4,75%

1.000.000

145.190

1.500.000

175.428

Ημ/νία
Λήξης
Δανείου

Επιτόκιο

Κεφάλαιο
Κίνησης

25.09.2021

Κεφάλαιο
Κίνησης

23.11.2021

Εταιρεία

Αντισυμβαλλόμενος

Χρήση
Δανείου

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Τράπεζα
Πειραιώς

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Alpha Bank

Σύνολο

7.6 Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων.
Ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική δε του Ομίλου είναι να διατηρεί περίπου το σύνολό
τους σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου με εξασφαλισμένη απόδοση.
Στη λήξη της διαχειριστικής περιόδου το σύνολο του δανεισμού αφορούσε δύο δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που αφορούσαν
χορήγηση πίστωσης σε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό με ημερομηνία λήξης εντός του 2021, όπως παρουσιάζονται ανωτέρω
στη Σημ. 7.5). Ο Όμιλος δεν έχει μακροπρόθεσμα δάνεια άρα ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων από αυτά δεν υφίσταται.

7.7 Λοιποί κίνδυνοι αγοράς
Η Εταιρεία και ο Όμιλος διατηρούν επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, καθώς παρακολουθούν την απόδοσή τους σε συνεχή βάση και τις αποτιμούν σε εύλογη αξία.

7.8 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι του Ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα του να συνεχίσει τη
δραστηριότητα του (going-concern) και να ενισχύσει την ρευστότητα του Ομίλου ώστε να παραμείνει ισχυρός στην παρούσα
κατάσταση αλλά και για να είναι έτοιμος να εκμεταλλευτεί τυχόν επενδυτικές ευκαιρίες.
Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον των δανείων μειωμένης
εξασφάλισης μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης. Το κεφάλαιο κατά την 30.06.2021 και 31.12.2020 αναλύεται ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε ΕΥΡΩ

30/6/2021

31/12/2020

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

17.925.634

16.513.009

-

-

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

-7.043.848

-7.184.337

Κεφάλαιο

10.881.786

9.328.672

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

17.925.634

16.513.009

Πλέον δάνεια χωρίς εξασφάλιση

Πλέον δάνεια χωρίς εξασφάλιση

-

-

17.925.634

16.513.009

60,71%

56,50%

Ποσά σε ΕΥΡΩ

30/06/2021

31/12/2020

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

16.745.301

16.060.064

Σύνολο Κεφαλαίων
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πλέον δάνεια χωρίς εξασφάλιση

-

-

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

-4.641.213

-5.189.723

Κεφάλαιο

12.104.088

10.870.341

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

16.745.301

16.060.064

-

-

16.745.301

16.060.064

72,28%

67.7%

Πλέον δάνεια χωρίς εξασφάλιση
Σύνολο Κεφαλαίων
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

8. Δομή του Ομίλου
Η δομή του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2021 έχει ως εξής:

Επωνυμία

Μέθοδος Ενοποίησης

EΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Ισοδύναμο %Μητρικής
Μητρική

Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα - Ελλάδα
ENTERSOFT BULGARIA EOOD
Ολική Ενοποίηση

100,00%

Ολική Ενοποίηση

100,00%

Ολική Ενοποίηση

100,00%

ENTERSOFT MIDDLE EAST FZ LLC IMPZ, Publishing
Pavilion , Office 220, P.O. BOX: 500424, Dubai UAE

Ολική Ενοποίηση

100,00%

Optimum ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα,
Αθήνα - Ελλάδα

Ολική Ενοποίηση

100,00%

WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ,
Ανδρέα Παπανδρέου 27, Μαρούσι , Αθήνα - Ελλάδα

Ολική Ενοποίηση

100,00%

Evrotur Bisiness Center 12 Mihail Tenev 6th fl/21st Sofia Βουλγαρία
ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL
43 Polona St. , 6th floor, Bucharest- Ρουμανία
RETAIL- LINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα - Ελλάδα
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9. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους τομείς που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις και επισκοπούνται τακτικά από τους υπεύθυνους του Ομίλου για τη λήψη αποφάσεων. Τα αποτελέσματα όλων
των τομέων εξετάζονται από τον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων ο οποίος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και
που είναι υπεύθυνο για την επιμέτρηση της επιχειρηματικής απόδοσης των λειτουργικών τομέων. Οι τομείς δραστηριότητας
έχουν οριστεί με βάση τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου.
Κατανομή Εσόδων ανά Λειτουργικό Τομέα και Γεωγραφική Κατανομή
Ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε 2 βασικούς επιχειρηματικούς τομείς, οι οποίοι είναι:
1)πώληση λογισμικών και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά προγράμματα, και
2)παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η ανάλυση των ενοποιημένων πωλήσεων ανά επιχειρηματικό τομέα και
γεωγραφική περιοχή κατά την 30-6-2021 σε σύγκριση με την 30-6-2020.

Είδος εσόδου

01/01 - 30/6/2021

01/01 - 30/6/2020

Έσοδα από πώληση λογισμικών καθώς
και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών
σε λογισμικά προγράμματα

11.328.770

Έσοδα παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου

1.246.233

961.626

12.575.003

8.026.560

Σύνολο

7.064.934

Πωλήσεις Ομίλου ανά Γεωγραφική Αγορά
Οι πωλήσεις ανά γεωγραφική αγορά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα βάσει του γεωγραφικού τομέα όπου βρίσκονται
οι πελάτες:

Χώρα - Γεωγραφικός Τομέας
Ελλάδα

01/01-30/6/2021

01/01-30/6/2020

11.209.068

6.788.227

Ρουμανία

568.079

736.380

Βουλγαρία

338.595

93.745

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

221.534

212.986

Πωλήσεις σε λοιπές Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης

203.043

115.005

34.684

80.215

12.575.003

8.026.560

Πωλήσεις μητρικής σε Τρίτες Χώρες
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Τομέας παροχής
Τομέας
Ενδοομιλικές
υπηρεσιών μέσω
λογισμικών
Απαλοιφές
διαδικτύου
30/6/2021
30/6/2021

Σύνολο
30/6/2021

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

11.147.352

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

16.120.776

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

324.767

11.472.119

1.079.881

16.849.456

27.268.128

1.404.648

28.321.575

16.922.499

1.003.135

17.925.634

-351.201

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

0

0

0

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

16.922.499

1.003.135

17.925.634

3.020.812

71.481

3.092.293

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

330.032

7.303.648

Σύνολο Υποχρεώσεων

10.345.628

7.324.817

-351.201

401.513

10.395.940

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

27.268.128

1.404.648

28.321.574

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Τομέας
λογισμικών

Ενδοομιλικές
Απαλοιφές

Τομέας παροχής
υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου

Σύνολο

30/6/2021

30/6/2021

30/6/2021
Πωλήσεις

11.495.041

-166.271

1.246.233

12.575.003

Κόστος Πωληθέντων

4.569.407

-182.682

292.736

4.679.461

Μικτό Κέρδος

6.925.634

16.411

953.497

7.895.541

134.000

-27.353

4.252

110.899

Έξοδα διάθεσης

1.015.222

-5.471

116.169

1.125.920

Έξοδα Διοίκησης

1.309.417

-5.471

94.467

1.398.413

Έξοδα Έρευνας

1.043.993

142.597

1.186.590

6.776

73

6.849

604.443

4.288.669

3.150

129.453

601.293

4.159.216

-113.232

-830.673

488.061

3.328.543

Λοιπά έσοδα

Λοιπά έξοδα
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

3.684.226

-

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

126.303

Κέρδη προ φόρων

3.557.923

Φόρος εισοδήματος

-717.441

-

Κέρδη μετά από φόρους (Α)

2.840.482

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

4.669.117

604.443

5.273.560

Κέρδη προ φόρων, τόκων (EBIT)

3.652.990

635.679

4.288.669

-
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
30/6/2021

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

11.443.691

3.017

14.700

10.711

11.472.118

Σύνολο κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

15.522.308

401.985

748.243

176.920

16.849.457

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

26.965.999

405.002

762.943

187.631

28.321.574

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Τομέας
λογισμικών

Ενδομιλικές
Απαλοιφές

31/12/2020
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

10.597.351

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

25.020.555

15.404.528

14.423.204

Τομέας παροχής
υπηρεσιών μέσω
διαδικτύου
31/12/2020

-361.060

Σύνολο
31/12/2020

290.150

10.887.501

1.228.188

15.290.332

1.518.338

26.177.833

1.086.913

16.491.441

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

21.568

0

21.568

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

15.426.096

1.086.913

16.513.009

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

3.987.844

72.884

4.060.728

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

5.606.616

358.540

5.604.096

Σύνολο Υποχρεώσεων

9.233.400

431.424

9.664.824

24.659.496

1.518.337

26.177.833

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

-361.060

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Τομέας
λογισμικών

Τομέας παροχής
υπηρεσιών μέσω διαδικτύου

Σύνολο

1/1 - 30/6/2020

1/1 - 30/6/2020

1/1 - 30/6/2020

Πωλήσεις

7.064.934

961.626

8.026.560

Κόστος Πωληθέντων

2.311.506

325.808

2.637.314

Μικτό Κέρδος

5.389.246

4.753.427

635.818

Λοιπά έσοδα

173.249

68.233

241.482

Έξοδα διάθεσης

951.085

97.588

1.048.674
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Έξοδα διοίκησης

852.644

44.853

897.497

Έξοδα Έρευνας

848.742

104.916

953.658

26.507

1.370

27.877

2.247.699

455.323

2.703.022

3.519

38

3.557

Λοιπά έξοδα
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

84.447

4.235

88.682

2.166.770

451.126

2.617.896

Φόρος εισοδήματος

(490.034)

(103.084)

(593.118)

Κέρδη μετά από φόρους (Α)

1.676.736

348.042

2.024.778

Κέρδη προ φόρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕΝΩΜΕΝΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ
ΕΜΙΡΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
31/12/2020

Σύνολο
μη
κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

10.843.460

2.581

27.260

14.200

10.887.501

Σύνολο
κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων

14.375.582

150.950

612.184

151.616

15.290.332

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

25.219.042

153.531

639.444

165.816

26.177.833

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου, που βρίσκονται εκτός Ελλάδος, ανέρχονται σε ποσοστό 1% περίπου
επί του συνόλου των μη κυκλοφορούντων στοιχείων του Ομίλου. Ο Όμιλος δεν έχει μεμονωμένο εξωτερικό πελάτη σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 5% των συνολικών εσόδων.
Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι το 90,1% περίπου των συνολικών εσόδων του Ομίλου για τη περίοδο 1/1/202130/6/2021 προέρχεται από την πώληση λογισμικών και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε λογισμικά προγράμματα,
ενώ το υπόλοιπο 9,9% περίπου από την παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.
Επίσης, κατά την ίδια εξεταζόμενη περίοδο, κατά μέσο όρο το 89,1% των συνολικών εσόδων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα,
το 10,6% σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ελλάδος) και το 0,3% κατά μέσο όρο σε Τρίτες Χώρες. Ο Όμιλος
δραστηριοποιείται, πέραν της ελληνικής αγοράς, στις αγορές της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων μέσω των εκεί θυγατρικών της. Με κέντρο αυτές τις θυγατρικές, υλοποιεί και έργα σε άλλες χώρες όπως ενδεικτικά
σε Κύπρο, Σερβία, Αλβανία, Ισπανία, Πολωνία, Κατάρ, Σλοβακία, Τσεχία, Πορτογαλία, Μολδαβία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σαουδική
Αραβία, Ουγγαρία, Ισραήλ και Ρωσία, με αποτέλεσμα το 2021 ο Όμιλος να έχει πελάτες σε 37 χώρες.
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10. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
10.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης τους μείον
τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Δεν υπάρχουν υποθήκες, προσημειώσεις ή
οποιαδήποτε άλλα βάρη επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. Οι μεταβολές του λογαριασμού των
ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:
O ΟΜΙΛΟΣ

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2020
Προσθήκες
Προσθήκες από
εξαγορά WEDIA ΜΕΠΕ
Μειώσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου
2021
Σωρευμένες
αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01
Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις μειώσεων
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2020
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις από
εξαγορά WEDIA ΜΕΠΕ
Αποσβέσεις μειώσεων
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου
2021

Δικαιώματα
χρήσης
πάγιων
περιουσιακών
στοιχείωνΚτίρια

Δικαιώματα
χρήσης
πάγιων
περιουσιακών
στοιχείωνΑυτοκίνητα

Εγκαταστάσεις
Κτιρίων

Μηχανολογικός
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισμός

380.468
141.984
-7.316

11.835
208.599
-

7.264
-

1.573.833
476.258
-9.513

1.367.288
295.529
-

970.122
539.918
-190.971

4.303.547
1.669.552
-207.800

515.136

220.435

7.264

2.040.578

1.662.817

1.319.069

5.765.299

39.071

109

-

141.180

300.852

220.975

702.187

-

-

-

79.345
-2.242

162.828
-

44.759
-83.679

286.932
-85.921

554.208

220.544

7.264

2.258.861

2.126.497

1.501.124

6.668.497

246.454
141.479
-

6.162
209.299
-

5.234
-

1.204.043
407.503
-3.783

205.768
295.359
-

215.502
338.318
-23.949

1.877.928
1.397.192
-27.732

387.933

215.461

5.234

1.607.763

501.127

529.870

3.247.388

17.827

2.631

-

66.586

154.773

176.120

417.936

-

-

-

69.666
-1.732

3.972
-

1.335
-42.527

74.973
-44.259

405.760

218.092

5.234

1.742.282

659.872

664.798

3.696.038

134.014

5.674

-

369.791

1.161.520

754.620

2.425.619

127.203

4.974

2.031

432.815

1.161.689

789.199

2.517.911

148.448

2.452

2.031

516.578

1.466.625

836.325

2.972.459

Σύνολο

Αναπόσβεστη αξία
Αναπόσβεστη αξία 01
Ιανουαρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία 31
Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία 30
Ιουνίου 2021

Οι προσθήκες και οι αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων του Ομίλου κατά την 30/6/2020 ήταν ΕΥΡΩ 63.840 και ΕΥΡΩ 105.461
αντίστοιχα.
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Οι προσθήκες και οι αποσβέσεις περιουσιάκων στοιχέιων με δικαίωμα χρήσης του Ομίλου κατά την 30/6/2020 ήταν ΕΥΡΩ
65.822 και ΕΥΡΩ 239.603 αντίστοιχα.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1
Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2020
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 30
Ιουνίου 2021
Σωρευμένες
αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1
Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις
μειώσεων
Υπόλοιπο 31
Δεκεμβρίου 2020
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις
μειώσεων
Υπόλοιπο 30
Ιουνίου 2021

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισμός

Δικαιώματα
χρήσης
πάγιων
περιουσιακών
στοιχείωνΚτίρια

Δικαιώματα
χρήσης
πάγιων
περιουσιακών
στοιχείωνΑυτοκίνητα

Εγκαταστάσεις
Κτιρίων

Μηχανολογικός
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

365.591
-7.316

2.377
-

-

1.295.720
96.006
-7.253

1.367.288
262.506
-

888.155
309.859
-146.499

3.919.131
668.371
-161.068

358.275

2.377

-

1.384.473

1.629.794

1.051.515

4.426.434

95.582
-1.571

150.426
-

191.109
-83.679

475.517
-85.250

38.400

Σύνολο

396.675

2.377

-

1.478.484

1.780.220

1.158.945

4.816.701

233.296
-

2.377
-

-

964.576
81.797

205.768
278.848

208.318
253.372

1.614.335
614.017

-

-

-

-3.127

-20.975

-24.102

233.296

2.377

-

1.043.246

484.616

440.715

2.204.250

16.966

-

46.269

127.465

132.806

323.506

-

-

-1.465

-

-42.528

-43.993

250.262

2.377

-

1.088.050

612.081

530.993

2.483.763

132.295

-

-

331.144

1.161.520

679.837

2.304.796

124.979

-

-

341.227

1.145.178

610.800

2.222.184

146.413

-

-

390.434

1.168.139

627.952

2.332.938

Αναπόσβεστη αξία
Αναπόσβεστη αξία
1 Ιανουαρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία
31 Δεκεμβρίου
2020
Αναπόσβεστη αξία
30 Ιουνίου 2021

Οι προσθήκες και οι αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων της Εταιρείας κατά την 30/6/2020 ήταν ΕΥΡΩ 42.940 και ΕΥΡΩ 94.191
αντίστοιχα.
Οι προσθήκες και οι αποσβέσεις περιουσιάκων στοιχέιων με δικαίωμα χρήσης της Εταιρείας κατά την 30/6/2020 ήταν ΕΥΡΩ
92.311 και ΕΥΡΩ 232.521 αντίστοιχα.
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10.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αφορούν κυρίως ιδιοπαραγομένα προϊόντα λογισμικού, τα οποία πωλούνται σε
τρίτους, καθώς και άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά θυγατρικής εταιρείας από τον Όμιλο.
Ειδικότερα, η λογιστική και η αναπόσβεστη αξία των επενδύσεων του Ομίλου, που αφορούν στην ανάπτυξη ιδιοπαραγόμενων
νέων προϊόντων και σε σημαντικές επεκτάσεις των υφισταμένων προϊόντων λογισμικού, καθώς και των λοιπών άυλων
περιουσιακών στοιχείων παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα.
O ΟΜΙΛΟΣ
Ανάπτυξη Λογισμικού

Λοιπά Λογισμικά

Πελατειακές σχέσεις

Σύνολο

2.029.702
323.339
432.627
2.785.668

442.400
30.000
2.821.758
3.294.158

1.034.704
3.254.385
14.269.570

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Προσθήκες από εξαγορά Optimum
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Προσθήκες

7.508.379
681.365
8.189.744

9.980.481

192.089

192.089

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021

8.381.833

2.785.668

3.294.158

14.461.659

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις

6.019.736
467.547

1.019.652
215.283

442.400
1.667

7.481.788
684.497

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

6.487.283

1.234.935

444.067

8.166.287

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021

267.843
6.755.126

153.024
1.387.959

146.088
590.155

566.955
8.733.240

1.488.643
1.702.461
1.626.707

1.010.050
1.550.733
1.397.709

2.850.091
2.704.003

2.498.693
6.103.282
5.728.419

Αναπόσβεστη αξία
Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία 30 Ιουνίου 2021

Οι προσθήκες και οι αποσβέσεις του Ομίλου κατά την 30/6/2020 ήταν ΕΥΡΩ 335.897 και ΕΥΡΩ 338.003 αντίστοιχα.
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανάπτυξη Λογισμικού

Λοιπά Λογισμικά

Πελατειακές σχέσεις

6.911.083
597.228
7.508.311
150.965
7.659.276

1.943.721
320.000
2.263.721

121.400
30.000
151.400

2.263.721

151.400

8.976.204
947.228
9.923.432
150.965
10.074.397

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις

5.497.310
449.275

943.840
208.659

121.400
1.667

6.562.550
659.601

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

5.946.585

1.152.499

123.067

7.222.151

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021

256.173
6.202.758

121.428
1.273.927

5.000
128.067

382.601
7.604.752

Αναπόσβεστη αξία
Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2020
Αναπόσβεστη αξία 30 Ιουνίου 2021

1.413.773
1.561.726
1.456.518

999.881
1.111.222
989.794

28.333
23.333

2.413.654
2.701.280
2.469.643

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020
Προσθήκες
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021

Σύνολο

Οι προσθήκες και οι αποσβέσεις της Εταιρείας κατά την 30/6/2020 ήταν ΕΥΡΩ 296.814 και ΕΥΡΩ 325.489 αντίστοιχα.
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10.3 Απόκτηση θυγατρικής
Στις 1 Μαρτίου 2021, ο Όμιλος απέκτησε το 100% των εταιρικών μεριδίων της WEDIA ΕΠΕ (στο εξής «Wedia»).
Ανάμεσα στο σύνολο απαιτήσεων και υποχρεώσεων που αναγνωρίστηκαν την ημέρα εξαγοράς, υπήρχαν επιπλέον εισροές,
διαδικασίες και οργανωμένο προσωπικό. Ο Όμιλος αποφάσισε ότι μαζί οι αποκτηθείσες εισροές και οι διαδικασίες συνεισφέρουν
σημαντικά στην ικανότητα να παράγει έσοδο και συνεπώς, ο Όμιλος κατέληξε ότι τα αποκτηθέντα στοιχεία από την εξαγορά της
Wedia πρέπει να ταξινομηθούν ως Συνένωση Επιχειρήσεων.
Καθώς ο έλεγχος της θυγατρικής αποκτήθηκε κατά την 1 Μαρτίου 2021, παρατίθεται η πληροφορία που πρακτικώς μπορεί να
παρασχεθεί σχετικά με το γεγονός ότι για το διάστημα (4 μήνες) που ενοποιήθηκε, η Wedia συνεισέφερε έσοδο ΕΥΡΩ 447.589
και Ζημιές μετά από φόρους ΕΥΡΩ 6.883. Εάν η εξαγορά της Wedia είχε πραγματοποιηθεί την 1 Ιανουαρίου 2021, η Διοίκηση
εκτιμάει ότι το έσοδο που θα συνεισέφερε θα ήταν ΕΥΡΩ 650.234 και τα Κέρδη μετά από φόρους θα ήταν ΕΥΡΩ 24.886.
Τίμημα
Το τίμημα εξαγοράς της Wedia ανήλθε σε ΕΥΡΩ 500.000 και εξοφλήθηκε μετρητοίς από τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας.
Στοιχεία Ενεργητικού που αποκτήθηκαν και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία Ενεργητικού που αποκτήθηκαν και τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν την
ημέρα απόκτησης της Wedia:
Λογιστική
Αξία
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος
Λοιπές Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτηθήκαν

Προσαρμογές
εύλογης
αξίας

Εύλογη αξία που
αναγνωρίστικε στην
απόκτηση

211.959
211.959

211.959
211.959

470.261
34.127
180.660
685.049
897.008

470.261
34.127
180.660
685.049
897.008

1.622
279.372
21.590
302.584

1.622
279.372
21.590
302.584

61.185
55.482
84.832
373.987
575.487
878.071

61.185
55.482
84.832
373.987
575.487
878.071
18.937

Ποσοστό εξαγοράς από Όμιλο
Αξία στοιχείων που αποκτήθηκαν από τον Όμιλο
Συνολικό κόστος εξαγοράς
Υπεραξία εξαγοράς WEDIA ΕΠΕ

100%
18.937
500.000
481.063
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Υπεραξία Wedia ΕΠΕ
Η προκύπτουσα υπεραξία από την εξαγορά της Wedia ΕΠΕ έχει αναγνωρισθεί σε προσωρινή βάση ως ακολούθως:
Ποσά σε ΕΥΡΩ

30/6/2021

Τίμημα εξαγοράς
Εύλογη Αξία Ιδίων Κεφαλαίων που αποκτήθηκαν

500.000
(18.937)

Υπεραξία

481.063

Η υπεραξία που αναγνωρίστηκε οφείλεται κυρίως στις συνέργειες πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών που αναμένονται
σχετικά με την ενσωμάτωση των τεχνολογικών λύσεων της Wedia ΕΠΕ στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. Η υπεραξία που
αναγνωρίστηκε δεν εκπίπτει φορολογικά.
Η οριστικοποίηση του ύψους της προκύπτουσας υπεραξίας αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
εξαγοράς της Wedia ΕΠΕ.
10.4 Υπεραξία Επιχειρήσεων
Στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου κατά την 30/06/2021, εμφανίζεται ποσό υπεραξίας
ΕΥΡΩ 2.633.080 που αναλύεται ως εξής:
30/6/2021

31/12/2020

Θυγατρική Εταιρεία
Retail Link A.E.
Optimum AE
Wedia ΕΠΕ
Σύνολο

138.095

138.095

2.013.922

2.013.922

481.063

-

2.633.080

2.152.017

Η μεταβολή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 αφορά υπεραξία που δημιουργήθηκε από την εξαγορά που πραγματοποίησε η
Εταιρεία στις 1/3/2021 της Wedia ΕΠΕ (στο εξής «Wedia») κατά 100%. Η εταιρεία Wedia ενοποιείται με τον όμιλο με την
μέθοδο της ολικής ενοποίησης με ημερομηνία 1/3/2021. Από αυτή την ημερομηνία και μετά η ENTERSOFT ΑΕ έχει τον πλήρη
επιχειρηματικό έλεγχο στην αποκτώμενη επιχείρηση.
Η εταιρεία Wedia EΠΕ εξειδικεύεται στη σχεδίαση και ανάπτυξη απαιτητικών Web και eCommerce εφαρμογών, καθώς και
υπηρεσιών digital marketing, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Wedia έχει υλοποιήσει
έργα σε επιχειρήσεις όπως οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, EUROLIFE FFH, MARKETING GREECE, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, AXA
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, LEASEPLAN, GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΕ, ICAP ΑΕ,
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ καθώς και πολλές άλλες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Με τη συγκεκριμένη εξαγορά η Entersoft ενισχύει δυναμικά τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών της στον τομέα της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Με την απόκτηση αυτής της θυγατρικής, ο όμιλος μπορεί να καλύψει συνολικά, με δικά του
προϊόντα και υπηρεσίες, όλη την εμπειρία ενός καταναλωτή (customer journey), από την καμπάνια προώθησης προϊόντων
μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής (business transaction), συνδυάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες User Experience,
eCommerce, Logistics, CRM Analytics. και Digital Marketing.
Η προσωρινή υπεραξία που αναγνωρίστηκε ποσού ΕΥΡΩ 481.063 οφείλεται κυρίως στις συνέργειες πωλήσεων προϊόντων και
υπηρεσιών που αναμένονται σχετικά με την ενσωμάτωση των τεχνολογικών λύσεων της Wedia ΕΠΕ στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.
Η Εταιρεία προβαίνει σε έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας σε ετήσια βάση.
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10.5 Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
30/6/2021

31/12/2020

ENTERSOFT BULGARIA EOOD
ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL

180.000
100.000

100.000
100.000

RETAIL- LINK AE

730.372

606.622

ENTER SOFT MIDDLE EAST FZ LLC

393.705

393.705

4.957.883

4.957.883

OPTIMUM AE
WEDIA ΕΠΕ
Υπόλοιπο λήξεως

500.000

-

6.861.960

6.158.210

Στις 1 Μαρτίου 2021, η Εταιρεία απέκτησε το 100% των εταιρικών μεριδίων της WEDIA ΕΠΕ. Το τίμημα εξαγοράς της Wedia
ανήλθε σε ΕΥΡΩ 500.000 και εξοφλήθηκε μετρητοίς από τα χρηματικά διαθέσιμα της Εταιρείας (σημ.10.3).
Η Εταιρεία εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της μειοψηφίας της θυγατρικής της εταιρείας Retail Link Α.Ε. στις 18 Μαΐου
2021, που αντιστοιχεί σε 2.475 μετοχές, δηλαδή ποσοστό περίπου 2,3603% του συνόλου των μετοχών της Retail Link Α.Ε.
από δύο φυσικά πρόσωπα. Το συνολικό τίμημα για την ως άνω εξαγορά ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 123.750 (σημ.10.6).
Τέλος, η Εταιρεία αύξησε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ENTERSOFT BULGARIA EOOD κατά ΕΥΡΩ 80.000
με ισόποση κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων από τη θυγατρική της.
Η Εταιρεία εξετάζει ετησίως αν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης συμμετοχών και για όσες υπάρχουν ενδείξεις προβαίνει σε
έλεγχο απομείωσης.
10.6 Απόκτηση μειοψηφίας της Retail Link Α.Ε.
Η Εταιρεία εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της μειοψηφίας της θυγατρικής της εταιρείας Retail Link Α.Ε. στις 18 Μαΐου
2021, που αντιστοιχεί σε 2.475 μετοχές, δηλαδή ποσοστό περίπου 2,3603% του συνόλου των μετοχών της Retail Link Α.Ε.
από δύο φυσικά πρόσωπα. Το συνολικό τίμημα για την ως άνω εξαγορά ανέρχεται στο ποσό των ΕΥΡΩ 123.750 και
εξοφλήθηκε ολοσχερώς την ημέρα της εξαγοράς. Κατόπιν της εξαγοράς των μετοχών μειοψηφίας, μοναδική μέτοχος

της Retail Link A.E. είναι η Entersoft Α.Ε.. Το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Retail Link A.E. στις Καταστάσεις στις
30 Απριλίου 2021 ήταν Ευρώ 1.340.725. Η διαφορά μεταξύ της 30 Απριλίου 2021 και της 18 Μαΐου 2021 (ημέρα
της εξαγοράς) θεωρείται ασήμαντη.
Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την επίδραση από τις μεταβολές:
Ποσά σε ΕΥΡΩ
Τρέχουσα αξία της μη ελέγχουσας συμμετοχής που αποκτήθηκε (1.340.725*2,3603%)

31,645

Τίμημα που πληρώθηκε με μετρητά για την απόκτηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής

123,750

Μείωση στο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογεί στους Μετόχους της Εταιρείας

-92,105
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10.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2021

31/12/2020

30/6/2021

31/12/2020

6.949.056

5.904.532

4.827.324

4.853.259

187.068

81.352

172.979

71.237

2.955.649

2.651.843

2.717.896

2.489.760

30.593

38.195

-

-

4.800

4.800

4.800

-1.572.717

-1.488.286

8.554.450

7.192.436

4.800
1.312.641
6.410.358

-1.306.577
6.112.479
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10.8 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ποσού ΕΥΡΩ 873.557 αφορούν τοποθέτηση της Εταιρείας σε τραπεζικό ομόλογο
εξωτερικού (Ελβετία) της UBS που έχει υψηλή πιστοληπτική διαβάθμιση (Credit Rating: Aa2) σύμφωνα με αξιολόγηση της
Moody’s. Το ομόλογο έχει αποκτηθεί με σκοπό την καλύτερη απόδοση των διαθεσίμων της εταιρείας. Η αποτίμησή του γίνεται
στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η ιεραρχία εύλογης αξίας των Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων είναι επιπέδου 1 (Level 1), η οποία είναι Επιπέδου 1, διότι βασίζεται σε παρατηρήσιμα
στοιχεία ενεργής αγοράς.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2021
31/12/2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2021
31/12/2020

Τραπεζικό προϊόν (ομόλογο)
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου

480.726

468.450

480.726

468.450

Αγορές περιόδου

400.000

-

400.000

-

Αποτίμηση στην εύλογη αξία

-7.169

12.276

-7.169

12.276

Υπόλοιπο λήξης περιόδου

873.557

480.726

873.557

480.726

10.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2021

31/12/2020

30/6/2021

31/12/2020

1.849

4.813

549

3.704

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε
ευρώ

7.041.999

7.179.524

4.640.664

5.186.019

Σύνολο

7.043.848

7.184.337

4.641.213

5.189.723

Διαθέσιμα στο ταμείο

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου είναι κυρίως επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική
αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα.
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10.10 Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο
Το καταβεβλημένο και εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2021 ανήρχετο στο ποσό των ΕΥΡΩ
1.500.000 και διαιρείτο σε 30.000.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου Μετοχές, ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,05 εκάστη. Από
το 2016 έως την 30.06.2021, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είχε την ακόλουθη μεταβολή:
Με την από 23.06.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά
ΕΥΡΩ 534.720,00 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά
ΕΥΡΩ 0,12 εκάστης.
Την 11.10.2019, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών ποσού έως
ΕΥΡΩ 163.200 και την έκδοση έως 544.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,30
εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν σε Δημόσια Προσφορά.
Σε συνέχεια την απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11/10/2019 το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), κατά τη
συνεδρίαση της 18/2/2020, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Κύρια Αγορά του ΧΑΑ 5.000.000 κοινών
ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Την 26η Φεβρουαρίου 2020, ολοκληρώθηκε η διάθεση σε περιορισμένο κύκλο
προσώπων και διατέθηκαν 27.200 μετοχές. Την 05η Μαρτίου 2020, ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση
516.800 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.
Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12/5/2020 αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετά ψήφου
μετοχής της Εταιρείας από τριάντα λεπτά του ευρώ (ΕΥΡΩ 0,30) σε πέντε λεπτά του ευρώ (ΕΥΡΩ 0,05) και την αντικατάσταση
κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής μετοχής της Εταιρείας από έξι (6) νέες κοινές μετοχές της Εταιρείας με αύξηση του συνολικού
αριθμού των κοινών μετοχών της Εταιρείας από 5.000.000 σε 30.000.000 νέες κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας
ΕΥΡΩ 0,05 (stock split 1:6). Στη συνέχεια της ανωτέρω μείωσης της ονομαστικής αξίας των κοινών μετά ψήφου μετοχών της
Εταιρείας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της παρέμεινε αμετάβλητο.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι μετοχές της πλήρως αποπληρωμένες. Δεν
υφίστανται μετοχές της Εταιρείας οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο.
Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές. Οι θυγατρικές της εταιρείες δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας.
Δεν υπάρχουν μετατρέψιμες κινητές αξίες, ανταλλάξιμες κινητές αξίες ή κινητές αξίες με τίτλους επιλογής (warrants).
Δεν υπάρχουν συμφωνίες για δικαίωμα ή/και υποχρέωση απόκτησης συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας. Επίσης, δεν
υπάρχει δέσμευση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η οποία να εκκρεμεί.
Δεν υφίστανται συμφωνίες που να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο οποιουδήποτε μέλους του Ομίλου θα αποτελέσει το αντικείμενο
δικαιώματος προαίρεσης.
Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας.
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Αποθεματικά
Τα αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ιδία
συμμετοχή
στο
πρόγραμμα
ICT4GROWTH

Τακτικό
αποθεματικό

Υπόλοιπο στις 31
Δεκεμβρίου 2020
Μεταβολή/Σχηματισμός
κατά τη διάρκεια της
περιόδου
Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου
2021

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ιδία
συμμετοχή
στο
πρόγραμμα
ICT4GROWTH

Τακτικό
αποθεματικό

Σύνολο

Σύνολο

592.147

911.584

1.503.731

552.642

911.584

1.464.226

-

-

-

-

-

-

592.147

911.584

1.503.731

552.642

911.584

1.464.226

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2021

31/12/2020

30/6/2021

31/12/2020

Υπόλοιπο αρχής περιόδου

9.871.486

8.008.892

9.469.516

8.084.915

Κέρδη περιόδου

3.318.466

3.498.033

2.485.237

2.994.461

-

-145.624

-

-145.624

Έξοδα - έσοδα απευθείας σε Καθαρή θέση
Εξαγορά μειοψηφίας

-92.105

Διανομή μερίσματος

-1.800.000

Σχηματισμός Τακτικού αποθεματικού
Υπόλοιπο

-31.037
-1.350.000

-1.800.000

-30.164
-1.350.000

-

-108.777

-

-84.071

11.297.847

9.871.486

10.154.752

9.469.516

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2021
53

10.12 Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Υποχρέωση από μισθώσεις

30/6/2021

31/12/2020

30/6/2021

31/12/2020

1.752.536

1.555.344

1.439.641

1.401.089

-

1.190.118
-

1.190.118

82.000

-

-

-

1.834.536

2.745.462

1.439.641

2.591.207

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
από εξαγορά εταιρείας
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από εξαγορά της εταιρείας Optimum A.E. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ποσού
ΕΥΡΩ 1.190.118, μεταφέρθηκε στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
2021 καθώς αφορά μέρος του τιμήματος που θα αποπληρωθεί στις 29/06/2022.
10.13 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
Ο φόρος εισοδήματος πληρωτέος του Ομίλου και της Εταιρείας είναι ΕΥΡΩ 1.244.371 και ΕΥΡΩ 612.713 αντίστοιχα.
10.14 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Οι Τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, βάσει των υπαρχουσών συμβάσεων με τις
συνεργαζόμενες Τράπεζες είναι ΕΥΡΩ 175.428 και αφορούν βραχυπροθέσμα δάνεια. Η ανάλυση των εν λόγω δάνειων
έχεις ως ακολούθως:

Εταιρεία

Αντισυμβαλλόμενος

Χρήση
Δανείου

Ημ/νία
Λήξης
Δανείου

Επιτόκιο

Ονομαστικό
Ποσό Σύμβασης

Λογιστικό Ποσό
30-6-2021

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

(ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Τράπεζα
Πειραιώς

Κεφάλαιο
Κίνησης

25.09.2021

4,60%

500.000

30.238

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ

Alpha Bank

Κεφάλαιο
Κίνησης

23.11.2021

4,75%

1.000.000

145.190

1.500.000

175.428

Σύνολο

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-30/6/2021

1/1-30/6/2020

1/1-30/6/2021

1/1-30/6/2020

Φόρος Εισοδήματος περιόδου
Αναβαλλόμενος φόρος

836.670
-5.996

521.521
71.598

483.909
18.625

416.763
67.256

Σύνολο Φόρου Εισοδήματος

830.673

593.118

502.534

484.018
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Ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής του Ομίλου και της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου
2021 ήταν 20% και 17% αντίστοιχα (εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2020: 23% και 27% αντίστοιχα). Η μεταβολή
οφείλεται κυρίως στους παρακάτω λόγους:
-

Μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής εισοδήματος από 24% που ίσχυε για τη φορολογική χρήση 2020 σε 22%
που ισχύει για τη φορολογική χρήση 2021 και

-

Σύμφωνα με το Νόμο 4172/2020, ενισχύθηκε το φορολογικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν
δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας καθώς οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν κατά το χρόνο
πραγματοποίησής τους από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και εκπίπτει και επιπλέον ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%) των δαπανών αυτών, σημαντικά βελτιωμένο συγκριτικά με το προηγούμενο ποσοστό προσαύξησης
της έκπτωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) που ίσχυε τη χρήση 2020.

10.16 Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν ως εξής :
Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/6/2021
1/1-30/6/2020
Κέρδη που αναλογούν στους
μετόχους της Εταιρείας
Σταθμισμένος μέσος όρος του
αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ
ανά μετοχή)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2021
1/1-30/6/2020

3.318.466

2.016.564

2.485.237

1.319.606

30.000.000

28.766.933

30.000.000

28.766.933

0,1106

0,0701

0,0828

0,0459

10.17 Κόστος μισθοδοσίας
Το κόστος μισθοδοσίας του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2021
Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Αποζημιώσεις απόλυσης
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2020

30/6/2021

30/6/2020

4.193.393

2.729.059

2.886.754

2.072.005

871.674

646.806

632.429

568.564

13.302

-

13.302

-

228.745

106.335

126.247

97.109

5.307.114

3.482.201

3.658.732

2.737.588

10.18 Αριθμός Προσωπικού
Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2021
30/6/2020
Μισθωτοί

342

257

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2021
30/06/2020
222

194

.
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10.19 EBITDA
EBITDA: Αποτελεί το δείκτη κερδοφορίας της οντότητας προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.
Υπολογίζεται με αναμόρφωση των αποσβέσεων στο αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων όπως αυτό αναφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2021
30/06/2020
Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Αναμορφώσεις για:
Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων
EBITDA

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2021
30/06/2020

4.288.669

2.703.022

2.530.969

1.871.561

984.891

683.067

706.107

652.201

5.273.560

3.386.089

3.237.076

2.523.760

10.20 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Επίσης παρακάτω πίνακες αναλύονται οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέλη σύμφωνα με το ΔΛΠ 2επίσηςε τις θυγατρικές
εταιρείες του Ομίλου :

Συναλλαγές με εταιρείες Ομίλου κατά το ΔΛΠ 24
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 -30/6/2021
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ

30/6/2021

ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ΕNTERSOFT Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

24.345

65.132

RETAIL
LINK AE
43.895

ENTER SOFT
MIDDLE
EAST FZ LLC
20.660

OPTIMUM
AE

WEDIA
EΠΕ

1.267

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

38.325

WEDIA EΠΕ
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ 1/1 -30/6/2020

ΠΩΛΗΤΗΣ

30/6/2020
ΕNTERSOFT Α.Ε.

ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

9.120

79.537

RETAIL
LINK AE
46.787

ENTER SOFT
MIDDLE
EAST FZ LLC

OPTIMUM
AE

22.425

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

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021 για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2021
56

WEDIA
EΠΕ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1/1- 30/6/2021

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

30/6/2021
ΕNTERSOFT Α.Ε.

ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

9.290

-3.786

RETAIL
LINK AE
6.499

ENTER SOFT
MIDDLE
EAST FZ LLC

OPTIMUM
AE

WEDIA
EΠΕ

OPTIMUM
AE

WEDIA
EΠΕ

291.676

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

47.523

WEDIA EΠΕ
ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1/1- 31/12/2020

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

31/12/2020
ΕNTERSOFT Α.Ε.

ΕNTERSOFT
Α.Ε.

ENTERSOFT
BULGARIA

ENTERSOFT
ROMANIA

84.670

1.081

RETAIL
LINK AE
6.955

ENTER SOFT
MIDDLE
EAST FZ LLC
268.354

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

Όλες οι παραπάνω διεταιρικές συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων (arm’s
length).
Οι πωλήσεις της μητρικής προς τις θυγατρικές της στις χρήσεις 2020-2021 αφορούν κυρίως πώληση λογισμικού για
μεταπώληση.
Η Εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις σε τράπεζες για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων της θυγατρικής της εταιρείας RetailLink ΑE, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 250.000, και της θυγατρικής εταιρείας Wedia ΕΠΕ συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 400.000.
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10.21 Παροχές προς τη Διοίκηση και Διευθυντικά Στελέχη
Στο κονδύλι «Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης σε συγγενείς α΄ βαθμού με μέλη της Διοίκησης» για το 1/1-30/6/2021 και
το 1/1-30/6/2020 αφορούν στο σύνολο τους αμοιβές έμμισθου προσωπικού του οποίου οι συμβάσεις έχουν εγκριθεί από τις
ετήσιες τακτικές γενικές συνελεύσεις των μετόχων κατά την πρόσληψη τους, και σε ετήσια βάση γίνεται έγκριση των αποδοχών
τους από τις ετήσιες τακτικές συνελεύσεις των μετόχων. Τα εκτελεστικά μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη κατέχουν
συνολικά το 25% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ποσά σε Ευρώ
Παροχές σε διοικητικά στελέχη και μέλη
της Διοίκησης
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης σε
μέλη της Διοίκησης
- Αμοιβές συνεδριάσεων διοικητικού
συμβουλίου
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης σε
συγγενείς α΄βαθμού με μέλη της Διοίκησης
- Μισθοί και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης σε
διοικητικά στελέχη
Σύνολο

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/6/2021
1/1-30/6/2020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2021
1/1-30/6/2020

242.248

222.352

242.248

222.352

69.444

56.657

69.444

56.657

100.872

92.232

56.924

49.936

12.785

11.896

12.785

11.896

425.349

383.137

381.401

340.841

10.22 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Α) Νομικά θέματα
Για τις επίδικες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου κατά τρίτων έχουν σχηματιστεί επαρκείς προβλέψεις λαμβάνοντας
υπόψη και την γνωμοδότηση και του νομικού συμβούλου. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας
και του Ομίλου.
Β) Φορολογικά θέματα
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
EΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΕ
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα - Ελλάδα
RETAIL- LINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE
Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου Καλλιθέα, Αθήνα - Ελλάδα

ΠΟΣOΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ
100,00%

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
2020

Ολική
Ενοποίηση

2020

ENTER SOFT MIDDLE EAST FZ LLC
Dubai

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

Υπάγεται στη FREE ZONE
των ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΕΜΙΡΑΤΩΝ

ENTERSOFT BULGARIA EOOD
Evrotur Bisiness Center 12 Mihail Tenev 6th fl/21st Sofia - Βουλγαρία

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

2008 - 2020

ENTERSOFT ROMANIA SOFTWARE SRL
43 Polona St. , 6th floor, Bucharest- Ρουμανία

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

2008 - 2020

Optimum ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αχαρνών 457 & Θεσπιέων Αθήνα

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

2015 - 2020

WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ,
Ανδρέα Παπανδρέου 27, Μαρούσι , Αθήνα - Ελλάδα

100,00%

Ολική
Ενοποίηση

2015 - 2020
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Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά πως δεν θα υπάρχουν μελλοντικές επιβαρύνσεις από ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο.
Για τις χρήσεις 2011 έως 2015, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες
Χρηματοοικονομικές τους Καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που
προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από
φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή το ελεγκτικό
γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στην συνέχεια την υποβάλει ηλεκτρονικά στο
Υπουργείο Οικονομικών.
Από τη χρήση 2016 και μετά η έκδοση του «Ετήσιου Πιστοποιητικού» είναι προαιρετική. Η φορολογική αρχή διατηρεί το
δικαίωμα να προχωρήσει σε φορολογικό έλεγχο εντός του θεσπισθέντος πλαισίου όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 36 του
Ν.4174/2013.
Για την Εταιρεία και τη θυγατρική της Retail – Link AE, η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» για τις χρήσεις 2011 έως
2019, έχει εκδοθεί και υποβληθεί χωρίς επιφύλαξη.
Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2020 διενεργείται ήδη για την Εταιρεία και τη Retail – Link AE. Κατά την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι χρήσεις 2011, 2012,
2013 και 2014 θεωρούνται παραγραμμένες συμφώνα με τα προβλεπόμενα της Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας.
Σχετικά με την Optimum A.E., η θυγατρική δεν έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό και ούτε έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές
αρχές για όλες τις χρήσεις μέχρι και το 2020. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων ποσού ΕΥΡΩ 143.000.
Σχετικά με την Wedia ΕΠΕ., η θυγατρική δεν έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό και ούτε έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές
αρχές για όλες τις χρήσεις μέχρι και το 2020.
Γ) Λοιπά θέματα
Η Εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις σε τράπεζες για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων της θυγατρικής της εταιρείας Retail –
link AE, συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 250.000 καθώς και για την θυγατρική της Wedia ΕΠΕ συνολικού ύψους ΕΥΡΩ 400.000.
10.23 Επιπτώσεις του COVID-19 στις δραστηριότητες
Η εμφάνιση της ασθένειας του κορονοϊού (COVID-19) οδήγησε σε πρωτοφανή μέτρα (πχ lockdown) τις κυβερνήσεις σχεδόν
σε όλο τον κόσμο. Η Διοίκηση έλαβε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των στελεχών που αποτελούν βασικό
πυλώνα της επιχειρηματικής της εξέλιξης. Συγκεκριμένα σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου έγιναν τα κάτωθι:
Ορίστηκε ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσης που αποτελείται από ανώτατα στελέχη τα οποία τηλε-συνεδριάζουν κάθε 2-3 μέρες
επαναξιολογώντας τα δεδομένα και παίρνοντας διαρκείς αποφάσεις
Εφαρμόστηκαν άμεσα όλες οι οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΔΥ, Υπουργείο Υγείας και Εργασίας)
Λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης και κανόνων υγιεινής εντός των χώρων εργασίας με διαρκείς ενημερώσεις
του προσωπικού μας.
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Σταμάτησαν άμεσα και πλήρως όλα τα επαγγελματικά ταξίδια.
Δόθηκαν άμεσα οδηγίες για παραμονή στο σπίτι σε όσους τυχόν εμφανίσουν ακόμα και ήπια συμπτώματα εποχικής γρίπης ή
ακόμα και συμπτώματα εποχικής αλλεργίας.
Δόθηκε άμεσα οδηγία εφόσον, παρόλα τα μέτρα, κάποιος εργαζόμενος προσβληθεί από τον ιό, θα πρέπει να επανέρθει στο
χώρο εργασίας του μόνο εφ’ όσον πάρει σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές.
Ενεργοποιήθηκαν όλες οι υποδομές τηλεργασίας που είχε ήδη έτοιμες ο Όμιλος και σταδιακά όλα τα τμήματα της εταιρείας
πέρασαν σε τηλεργασία συνεχίζοντας κανονικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου. Το προσωπικό που δουλεύει
με τηλεργασία είναι πάνω από 90%. Ταυτόχρονα έχουμε ήδη σχεδιάσει τηλεργασία ακόμα και για το 100% σε περίπτωση που
επιβληθεί πλήρης παύση λειτουργίας της επιχείρηση και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την υποστήριξη των πελατών μας
απρόσκοπτα.
Παρόλο που στις αρχές της οικονομικής χρήσης του 2020 με την εμφάνιση της πανδημίας και των πρώτων περιοριστικών
μέτρων της οικονομίας (lockdown), δημιουργήθηκε έντονη αβεβαιότητα για τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Όμιλος ξεπέρασε
γρήγορα τις αρχικές αρνητικές προβλέψεις και πέτυχε αύξηση των μεγεθών του τόσο στο μέτωπο των εσόδων όσο και των
κερδών. Η γενική κουλτούρα Ψηφιακού Μετασχηματισμού που ενισχύθηκε κατά την πανδημία αναμένεται να οδηγήσει σε
υψηλότερες επενδύσεις τις επιχειρήσεις κατά τα επόμενα χρόνια.
Η Διοίκηση της εταιρείας τα τελευταία χρόνια δίνει μεγάλη σημασία στη ρευστότητα του Ομίλου που είναι ισχυρή και αυτό της
δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσει με νηφαλιότητα τις μελλοντικές της ενέργειες. Παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις
και παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τόσο την υγεία των στελεχών της όσο και τη συνέχιση των
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Οι υποδομές της εταιρείας είναι άρτιες και έτοιμες να στηρίξουν τηλεργασία όλου του
προσωπικού σε συνεργασία με τους πελάτες.
Πάντοτε βέβαια παραμένει ως ενδεχόμενο η πανδημία COVID‐19 να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια
οικονομία για το 2021 και να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες του Ομίλου ή να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες του. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του 2021.
Όμως η μέχρι τώρα εμπειρία μας από τη διαχείριση της πανδημίας κατά τη χρήση του 2020, μας καθιστά αισιόδοξους για την
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2021.
Η γενικότερη κουλτούρα ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας που εξαπλώνεται ραγδαία σε συνδυασμό με τις
πρόσφατες επενδύσεις του Ομίλου, αλλά και την διαφαινόμενη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης
ύψους ΕΥΡΩ 32 δισ., όπου αθροιστικά με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς πόρους που θα εισρεύσουν έως το 2027, αναμένεται
να αγγίξουν συνολικά τα ΕΥΡΩ 72 δις, αναδεικνύονται ως καταλυτικοί παράγοντες για την επιτάχυνση της ανάκαμψης της
οικονομίας. Ο Όμιλος, έχοντας επενδύσει πρόσφατα σε λογισμικά και υπηρεσίες cloud ERP/CRM, ηλεκτρονικής τιμολόγησης,
eCommerce και Logistics βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να αξιοποιήσει την ευκαιρία. Παρόλ’ αυτά ο δυναμικός χαρακτήρας
της επιδημίας και ο βαθμός στον οποίο ο COVID‐ 19 θα επηρεάσει τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2021 θα εξαρτηθεί από
τις γενικές μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες παραμένουν αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια τη δεδομένη
στιγμή. Είναι πιθανό βέβαια μία ενδεχόμενη περαιτέρω εξάπλωση του COVID‐19 καθώς και δυνητικές καθυστερήσεις στα
εμβολιαστικά προγράμματα, να προκαλέσουν εκ νέου οικονομική επιβράδυνση, γεγονός που είναι πιθανό να επηρεάσει
δυσμενώς τη ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου ή να προκαλέσει άλλα απρόβλεπτα γεγονότα που θα μπορούσαν να
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επηρεάσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου. Παρόλ’ αυτά η Διοίκηση
παραμένει αισιόδοξη για τους λόγους που προαναφέρθησαν ότι ο τελικός αντίκτυπος της πανδημίας το 2021 δε θα έχει
ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, όπως άλλωστε συνέβη και το 2020.
10.23 Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης και πριν τη δημοσίευση των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Καλλιθέα, 27 Ιουλίου 2021
Παντελής N. Νικολόπουλος

Αντώνιος Ν. Κοτζαμανίδης

Νεκταρία Α. Λιβανίου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθύντρια Λογιστηρίου
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EKΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122264001000
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ)

Γνωστοποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2, το Μέρος Α’ της απόφασης 25/17.7.2008 της Διοικούσας
Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και την Απόφαση 8/754/14.4.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, έκαστο όπως ισχύει.
Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της 24.02.2020, ενεκρίθη το Ενημερωτικό Δελτίο της ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») για τη Δημόσια Προσφορά Νέων
Μετοχών της Εταιρείας από την Αύξηση, και την εισαγωγή του συνόλου των Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. με βάση την
από 11.10.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και την από 13.02.2020 απόφαση του Δ.Σ.
της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, η Αύξηση αφορά στην έκδοση έως 544.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας
ΕΥΡΩ 0,30 εκάστη με καταβολή μετρητών και παραίτηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διατεθούν μέσω
προσφοράς σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων και μέσω Δημόσιας Προσφοράς.
Την 26η Φεβρουαρίου 2020, ολοκληρώθηκε η διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, δηλαδή σε εργαζομένους της
Εταιρείας («Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων») τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: διατέθηκε το σύνολο
των 27.200 μετοχών που προοριζόταν για διάθεση σε εργαζομένους της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, δεν προέκυψαν αδιάθετες
μετοχές για να μεταφερθούν στη Δημόσια Προσφορά. Την 05η Μαρτίου 2020, ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η
διάθεση 516.800 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή
Διάθεσης») καθορίστηκε σε ΕΥΡΩ 7,00 ανά Μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).
Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης για το τμήμα της Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων που απευθύνθηκε σε
εργαζόμενους της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε ΕΥΡΩ 6,30 (ήτοι μειωμένη κατά 10% από την Τιμή Διάθεσης). Τα συνολικά
κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά, πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε
ΕΥΡΩ 3.788.960 (Δημόσια Προσφορά (ΕΥΡΩ 7,00*516.800), Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων σε 50 εργαζόμενους
(ΕΥΡΩ 6,30*27.200 μετοχές).
Τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς και της Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 3.788.960, τα
οποία, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους ΕΥΡΩ 212.112, διαμορφώνονται σε ΕΥΡΩ 3.576.848 και θα διατεθούν
για την εξαγορά πλειοψηφικών ποσοστών (δηλαδή 50%+1 των μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου και την ολική
ενοποίηση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας) σε έως πέντε εταιρείες, κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα και
δευτερευόντως στο εξωτερικό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ (ενότητα 3.1.4 λόγοι της προσφοράς και
χρήση των εσόδων )

Εξαγορά πλειοψηφικών ποσοστών (δηλαδή 50%+1 των

ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΔΙΑΤΕΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΜΕΧΡΙ 30.06.2021
ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)
ΔΕΛΤΙΟ
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΑΔΙΑΘΕΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ 30.06.2021

(Ποσά σε ΕΥΡΩ)

3.576.848

μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου και την ολική
ενοποίηση

στις

Χρηματοοικονομικές

Καταστάσεις

της

Εταιρείας) σε έως πέντε εταιρείες, κατά κύριο λόγο στην
Ελλάδα και δευτερευόντως στο εξωτερικό. Η αναζήτηση
εταιρειών στο εξωτερικό θα αρχίσει από 01.11.2021 και μόνο
αν δεν έχουν εξαγορασθεί πλειοψηφικά ποσοστά στην
Ελλάδα μέχρι την 31.10.2021. Οι εν λόγω εξαγορές αφορούν
εταιρείες παραγωγής λογισμικού και συναφών υπηρεσιών,
μικρότερες συγκριτικά με τον Όμιλο σε πωλήσεις και
προσωπικό. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την
Αύξηση θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους 2022.
Εντούτοις, σε περίπτωση που, μέχρι την 31.12.2022,
αποβούν άκαρπες οι προσπάθειες της Εταιρείας για τις εν
λόγω εξαγορές, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα αντληθέντα
κεφάλαια σε έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και
ειδικότερα σε νέα προϊόντα λογισμικού για τη Διαχείριση
Ανθρωπίνων Πόρων, για τη Διαχείριση Προσωπικού και για
τη Διαχείριση Ωρομέτρησης Προσωπικού.
29/12/2020 Εξαγορά 100% εταιρείας OPTIMUM AE

2.550.000

1.026.848

Το αδιάθετο κεφάλαιο ποσού ΕΥΡΩ 1.026.848 διατηρείται την 30-6-2021 σε καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς και
δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ρητά αναφέρονται παραπάνω και στο
Ενημερωτικό Δελτίο.
Καλλιθέα, 27 Ιουλίου 2021
Αντώνιος Ν. Κοτζαμανίδης
Παντελής N. Νικολόπουλος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Νεκταρία Α. Λιβανίου
Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθύντρια Λογιστηρίου
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