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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού αποφάσεις του Δ.Σ.
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3556/2007 και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει:
α) Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
β) Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
γ) Έκθεση Επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή
δ) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την περίοδο 1.01.2019 έως 30.06.2019
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1.01.2019 έως
30.06.2019 είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘‘MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE’’ στις 25 Σεπτεμβρίου 2019, έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της
στο Διαδίκτυο, στη Διεύθυνση www.mls.gr, όπου και θα παραμείνει στη διάθεση του
επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:
Ιωάννης Καματάκης του Νικολάου, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
Παρασκευή Ζαχαριάδου του Δημητρίου, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης,
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
Ευστάθιος Κυριακόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου,
με την ως άνω ιδιότητά μας, ορισθέντες ειδικά προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρίας

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την

παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε:
α) οι συνημμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας

MLS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., για την περίοδο από 1.01.2019 έως 30.06.2019, οι οποίες
καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη
διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1606/2002 και εφαρμόζονται στην
ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση (ΔΛΠ 34), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της περιόδου της Εταιρίας,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατ’
εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

β) η εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατ’
εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Θέρμη Θεσσαλονίκης 25 Σεπτεμβρίου 2019
Οι δηλούντες,
Τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ
Β. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εξαμηνιαία
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ιουνίου
2019 ΑΔΤ Φ 120390

Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣπερίοδοΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
από 1 Ιανουαρίου
2019 έως 30
ΑΔΤ
ΑΒ
706623
ΑΔΤ ΑΒ 706563
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Με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τις επ΄ αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και του Καταστατικού της Εταιρίας, στην παρούσα
Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο του πρώτου εξαμήνου της
τρέχουσας χρήσης (1.01.2019 έως 30.06.2019) περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες
της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν
σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη
συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας
χρήσης 2019, σημαντικά γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις
οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Γίνεται περιγραφή των κυριότερων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η εταιρία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο
εξάμηνο της οικονομικής χρήσης και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές της
εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων.
Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ από 1.01.2019 έως 30.06.2019
Εξέλιξη εργασιών
Παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στην ελληνική οικονομία, η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
κατόρθωσε να διατηρήσει και σε κάποια προϊόντα να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά
και συνέχισε την πετυχημένη πορεία της και το α’ εξάμηνο του 2019, με αύξηση κατά
1% του κύκλου εργασιών. Ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθε σε 10,6
εκατ. ευρώ έναντι 10,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα καθαρά κέρδη
μετά από φόρους το α’ εξάμηνο του 2019 παρουσίασαν μείωση 44,5% σε σύγκριση με
το α’ εξάμηνο του 2018 και διαμορφώθηκαν σε 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ του
2018. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση
6% και διαμορφώθηκαν σε 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη ανά
μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,068€.
Η εταιρία συνέχισε να επιδεικνύει γρήγορα αντανακλαστικά και αντίδραση στα νέα
δεδομένα της εγχώριας αγοράς βελτιώνοντας συνεχώς το προϊοντικό της μείγμα με την
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διάθεση νέων προϊόντων στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της κινητής
τηλεφωνίας και των tablets στην ελληνική αγορά, αλλά πλέον και σε Βαλκανικές χώρες,
όπου οι πωλήσεις στο εξωτερικό ως ποσοστό στο σύνολο των πωλήσεων του α’ εξαμήου
του 2019, ανέρχεται σε 18,4%, έναντι του 6,5% για το α’ εξάμηνο του 2018. Η MLS
συνέχισε τις επενδύσεις της σε έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και
τεχνολογιών καθώς και στην επέκταση της ανάπτυξής της εκτός ελληνικών συνόρων.
Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. διατήρησε την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά
της πλοήγησης και των tablets χάρη στα πρωτοποριακά προϊόντα που διαθέτει και
κατέβαλε σημαντική προσπάθεια διατήρησης μίας θέσης στην πρώτη τετράδα στην
Ελληνική αγορά στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας με ενσωματωμένες καινοτόμες
τεχνολογίες.
Η εταιρία υλοποίησε την επενδυτική της πολιτική με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των
προϊόντων της και την διεύρυνση των προϊόντων με την παραγωγή νέων στο χώρο της
τεχνητής νοημοσύνης, της κινητής τηλεφωνίας και των Tablets, κερδίζοντας διαρκώς
μερίδια στην αγορά κατακτώντας την πρώτη θέση στην αγορά των tablets και για το α’
εξάμηνο του 2019 και διατηρώντας τη θέση της στην αγορά των smart phones.
Παράλληλα συνέχισε την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων, τα οποία έχουν
ενταχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων κατά το α’
εξάμηνο του 2019 ανήλθε στα 4,2 εκατ. €, οι κυριότερες από αυτές αναλύονται στις
σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων 6.01 «Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
στοιχεία» και 6.02 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία», της παρούσας έκθεσης.
H μετοχή το α’ εξάμηνο του 2019 σημείωσε άνοδο 6,4% έναντι ανόδου 41,6% του
γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών . Η τιμή της μετοχής ήταν στις 30.06.2019
5,0 ευρώ ενώ στις 31.12.2018 4,7 ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2016 και
29.06.2018 η εταιρία στο διάστημα από 1.01.2019 έως 30.06.2019 πούλησε 91.600 ίδιες
μετοχές με μέση τιμή πώλησης 5,20 Ευρώ ανά μετοχή (συνολική αξία πώλησης 476 χιλ.
€. Οι μετοχές αυτές είχαν αγοραστεί με μέση τιμή κτήσης 4,05 ευρώ ανά μετοχή και
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συνολική αξία 370 χιλ. €), έτσι ο συνολικός αριθμός των ίδιων μετοχών που είχε στην
κατοχή της η εταιρία στις 30.06.2019 ανέρχεται σε 317.850 μετοχές συνολικής αξίας
κτήσης 1,22 εκατ. €. Η χρηματιστηριακή (εύλογη) αξία των ίδιων μετοχών που κατείχε η
εταιρία στις 30.06.2019 ήταν 1,589 εκατ.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
H εταιρία εν μέσω της συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης της χώρας, συνεχίζει να
υλοποιεί το βασικό της επιχειρηματικό της σχεδιασμό για το έτος 2019, το οποίο
εντάσσεται στο επιχειρηματικό σχέδιο 2019 – 2023, διατηρώντας πάντα την
πελατοκεντρική της προσέγγιση.
Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο περιλαμβάνει:
•

Τη διατήρηση – ενίσχυση των μεριδίων αγοράς της στην Ελλάδα όσον αφορά τα

tablets (market leader) και τα smartphones
•

Τη διείσδυση σε νέες αγορές στη περιοχή των Βαλκανίων και της Κύπρου με

Easy, Smartphones και Tablets ( Κύπρο, Σερβία, Βουλγαρία)
•

Το λανσάρισμα της νέας MAIC, της πρώτης Ευρωπαϊκής ψηφιακής βοηθού

(virtual assistant) μέσω συσκευής smart display.
Οι κυριότεροι άξονες του επιχειρηματικού σχεδίου για το β’ εξάμηνο του 2019
στοχεύουν στην περαιτέρω αξιοποίηση των συνθηκών, ευκαιριών και ευνοϊκών
προϋποθέσεων που έχουν δημιουργηθεί για την εταιρεία όπως:
•

Την περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων αγοράς της στην Ελλάδα όσον αφορά στα

tablets και τα smartphones με την εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και εφαρμογών
καθώς και την ανάπτυξη – εδραίωση της νέας κατηγορίας των ψηφιακών βοηθών σε
ευρύτερο πελατειακό κοινό.
•

Την επέκταση των συνεργασιών και την εισαγωγή πρόσθετων προϊοντικών

κατηγοριών σε αγορές του εξωτερικού που ήδη δραστηριοποιείται
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•

Την είσοδο σε νέες αγορές του εξωτερικού με το σύνολο του προϊοντικού

μείγματος προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες (Easy, Smartphones,
Tablets, MAIC).
.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Στη συνέχεια για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων του α’ εξαμήνου του
2019, παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της
εταιρίας.
Α. Δείκτες εξέλιξης

Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει την μεταβολή των πωλήσεων στην τρέχουσα
περίοδο (1.01.2019 – 30.06.2019), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της
προηγούμενης χρήσης 2018.
Β. Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας

Οι δείκτες αυτοί απεικονίζουν το τελικό αποτέλεσμα προ και μετά φόρων σαν ποσοστό
επί του κύκλου εργασιών.

Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων ως
ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων.
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Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα μικτά κέρδη της χρήσης ως ποσοστό επί του
κύκλου εργασιών.
Γ. Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει το ποσοστό των στοιχείων άμεσης ρευστότητας
επί του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων.

Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια της οικονομικής
μονάδας.

Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει το ποσοστό παγιοποίησης των ιδίων κεφαλαίων.
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Οι συγκεκριμένοι δείκτες απεικονίζουν το ποσοστό κάλυψης των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων με τη ρευστοποίηση των άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων.

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το μέσο χρόνο είσπραξης σε ημέρες των απαιτήσεων από
πελάτες μέσα στη χρήση.

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το μέσο χρόνο παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη
μέχρι να πουληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Ο δείκτης εκφράζεται σε ημέρες.

Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το μέσο χρόνο πληρωμής σε ημέρες των υποχρεώσεων προς
τους προμηθευτές υλικών και α’ υλών μέσα στη χρήση.
Εργασιακά θέματα
Το προσωπικό της εταιρίας στις 30.06.2019 ανέρχονταν σε 157 εργαζόμενους έναντι 147
στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
Οι σχέσεις της εταιρίας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται
εργασιακά προβλήματα. Συνέπεια των σχέσεων αυτών είναι η έλλειψη δικαστικών
υποθέσεων που να αφορούν εργασιακά θέματα.
Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού της εταιρίας για τη χρήση 1.01.2019 έως 30.06.2019
ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περιόδου της
προηγούμενης χρήσης 2018.
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II. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

1. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
H Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.,
πραγματοποιήθηκε στις 28/06/2019, με συμμετοχή 10 μετόχων που εκπροσωπούν το
61,32% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 7.615.106) μετοχές επί συνόλου 12.417.000
μετοχών) και προχώρησε στην ομόφωνη λήψη των παρακάτω αποφάσεων 1. Ενέκρινε τις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2018- 31.12.2018 και
των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή
και ομόφωνα αποφάσισε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2018 ποσού
0,02 ανά μετοχή (μικτό). Το ποσό του τελικού μερίσματος των 0,02 Ευρώ ανά μετοχή,
υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 10% (0,002 Ευρώ ανά μετοχή),
σύμφωνα με το Νόμο 4603/2019 (άρθρο 65) και τη σχετική εγκύκλιο Ε.2092/3-6-2019,
συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,018 Ευρώ ανά
μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, η Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζει
την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης
αυτού (record date), την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ως ημερομηνία έναρξης
καταβολής του (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις)
την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019. 2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη χρήση 2018 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα
πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2018- 31.12.2018. 3. Εξέλεξε ομόφωνα (απείχαν από τη
ψηφοφορία 245.000 μετοχές) την ελεγκτική εταιρία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΉ Α.Ε. και
ειδικότερα ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή τον Νικόλαο Παγώνη του Ευαγγέλου
ΑΜ ΣΟΕΛ 41641 και αναπληρωματικό τον Αιμίλιο Καρακώστα του Χρήστου ΑΜ
ΣΟΕΛ 13391 για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2019- 31.12.2019 και καθόρισε την
αμοιβή τους. 4.Ένέκρινε συμβάσεις και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και
διευθυντικών στελεχών και προενέκρινε νέες αμοιβές των μελών αυτών. 5. Αποφάσισε
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παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ’ επάγγελμα
πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς. 6. Αποφάσισε την
εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018
7. Αποφάσισε ομόφωνα (απείχαν από τη ψηφοφορία 245.000 μετοχές) την Έγκριση
πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθ. 110 και 111 του ν. 4548/2018. 8. Αποφάσισε
την δωρεάν διάθεση μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό
της εταιρείας έως 75.000 ιδίων μετοχών. Ανέθεσε στο διοικητικό συμβούλιο τον
καθορισμό των δικαιούχων ή των κατηγοριών τους και οποιοσδήποτε άλλος όρος. 9.
Επικύρωσε ομόφωνα (απείχαν από τη ψηφοφορία 245.000 μετοχές) τις αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.
III. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Από τις δραστηριότητες της εταιρίας δημιουργούνται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι,
όπως οι κίνδυνοι των συναλλαγματικών ισοτιμιών, μεταβολές των επιτοκίων, πιστωτικοί
κίνδυνοι και κίνδυνοι ρευστότητας. Η πολιτική της εταιρίας έχει στόχο να
ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις από χρηματοοικονομικούς παράγοντες που πιθανόν θα
προκύψουν για την εταιρία.
Η εταιρία χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά προϊόντα κυρίως, εταιρικά ομόλογα, δάνεια
τραπεζών, προεξόφληση εμπορικών απαιτήσεων, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα,
λογαριασμούς εμπορικών απαιτήσεων, πληρωτέους λογαριασμούς, μερίσματα πληρωτέα,
καταθέσεις σε τράπεζες, επενδύσεις σε χρεόγραφα.
α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Εφαρμόζεται
σύστημα Credit Control για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου αυτού και
την αξιολόγηση και κατάταξη των πελατών ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου. Τα
πιστωτικά όρια των πελατών καθορίζονται με βάση τα παραπάνω κριτήρια εσωτερικών
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αξιολογήσεων και είναι σύμφωνα με τα όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση της εταιρίας.
Τα πιστωτικά όρια παρακολουθούνται σε τακτά διαστήματα και επανακαθορίζονται. Η
μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία
κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως απεικονίζεται παρακάτω:

Στο τέλος της χρήσης, κρίθηκε από τη διοίκηση της εταιρίας ότι δεν υπάρχει κανένας
ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος να μην καλύπτεται από ασφάλιση ή από
πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης.
Στα πλαίσια της διασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου που θα υπήρχε στα ταμειακά
διαθέσιμα της εταιρίας εκτός από την ασφαλιστική κάλυψη η εταιρία κατανέμει βάσει
ορίων τις καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες με στόχο την μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο
εκ του λόγου αυτού. Επίσης η εταιρία συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
β) Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με παρακολούθηση των εισπράξεων
καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες
ρευστότητας παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. Οι ανάγκες ρευστότητας για
διάστημα 6 μηνών ή ενός έτους επαναπροσδιορίζονται σε μηνιαία βάση.
Η εταιρία διατηρεί μετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30
ημερών. Σε περιόδους πιθανής μη επάρκειας της ρευστότητας η εταιρία έχει τη
δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών ρευστότητάς της μέσω προεξόφλησης
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εμπορικών απαιτήσεων και τραπεζικού δανεισμού από εγκεκριμένα όρια τα οποία
διατηρεί με τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι η εταιρία διέθετε στις 30.06.2019 2,4 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα και επί πλέον αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες πιστώσεις από τράπεζες για
την αντιμετώπιση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Οι υποχρεώσεις της εταιρίας στις 30.06.2019 και στις 31.12.2018 είναι οι εξής:

Επειδή οι υποχρεώσεις είναι ληξιπρόθεσμες σε ένα έως έξι μήνες, η εταιρία μπορεί να τις
καλύψει είτε μέσω των εισπράξεων από τις εμπορικές απαιτήσεις είτε χρησιμοποιώντας
εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων τα οποία διατηρεί στις τράπεζες.
γ) Κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών βασικών Α’ υλών
Η εταιρία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών των τιμών των Α’ υλών. Η διαχείριση του
κινδύνου αφορά κυρίως τις εισαγωγές από χώρες του εξωτερικού. Η διαχείριση του
κινδύνου αφορά κυρίως την εισαγωγή hardware από χώρες του εξωτερικού. Ο κίνδυνος
των διακυμάνσεων των τιμών είναι μικρός λόγω των συμβάσεων που έχει συνάψει η
εταιρία με τις προμηθεύτριες εταιρίες του εξωτερικού αλλά και της μεγάλης
κυκλοφοριακής ταχύτητας των υλικών αυτής της κατηγορίας. Η εταιρία, στα πλαίσια της
διαχείρισης του κινδύνου των αποθεμάτων λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε
να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος από πιθανές ζημίες που θα υποστούν τα προϊόντα και οι
πρώτες ύλες που διατηρούνται στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρίας ως αποθέματα
από φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ, μέσω ασφάλισης και φύλαξης. Επειδή τα
αποθέματα της εταιρίας αφορούν προϊόντα και υλικά υψηλής τεχνολογίας, με αυξημένο
κίνδυνο απαξίωσης, η Διοίκηση της εταιρίας επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα
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την αξία τους και τα απεικονίζει στις οικονομικές της καταστάσεις στην πραγματική αξία
τους, λαμβάνοντας υπόψη την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους, είτε μέσω της
αποτίμησής είτε μέσω προβλέψεων.
δ) Κίνδυνος επιτοκίου
Η εταιρία έχει τραπεζικό δανεισμό, επιπλέον υπάρχει χρηματοοικονομικό κόστος από
πρακτορεία εμπορικών απαιτήσεων, κόστος εγγυητικών επιστολών και λοιπά έξοδα
τραπεζών. Ως εκ τούτου θα υπάρξει επιβάρυνση από μία πιθανή αύξηση των επιτοκίων
στα αποτελέσματα της εταιρίας. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη
προ φόρων και στην καθαρή θέση της Εταιρίας σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας
όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές:

ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρία

λόγω της προμήθειας βασικών Α’ υλών από τρίτες χώρες εκτίθεται σε

συναλλαγματικό κίνδυνο από μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών δολαρίου. Η
εταιρία δεν έχει δανεισμό σε ξένο νόμισμα και συνεπώς δεν υφίσταται συναλλαγματικός
κίνδυνος εκ του λόγου αυτού. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η εταιρία συνάπτει συμβάσεις
αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου, χωρίς να κάνει χρήση της λογιστικής της
αντιστάθμισης. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη προ φόρων και
στην καθαρή θέση σε πιθανές μεταβολές των τιμών συναλλάγματος, λαμβάνοντας υπόψη
τις υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα στις 30.06.2019 και 30.06.2018, αφού δεν διαφέρουν
ιδιαίτερα από το μέσο όρο του έτους:

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
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στ) Λοιποί λειτουργικοί κίνδυνοι
Η διοίκηση της εταιρίας έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για
τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια των εμπορικών της εργασιών.
Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων είναι επαρκείς.
IV. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Ως συνδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 εννοούνται, εκτός από τις θυγατρικές
και συγγενείς εταιρίες, τα μέλη της Διοίκησης και τα Διευθυντικά στελέχη. Οι
σημαντικότερες συναλλαγές της εταιρίας με συνδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του
Δ.Λ.Π. 24, για το διάστημα από 1.01.2019 έως 30.06.2019 καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 30.06.2019 εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Η συνδεδεμένη εταιρία κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 είναι η LASERLOCK Α.Ε., με
έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης και στο μετοχικό της κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε
690.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 2.300.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ η κάθε
μία, συμμετέχει η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό 4% και ο Ιωάννης
Καματάκης με ποσοστό 30%. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της LASERLOCK Α.Ε.
μετέχουν: ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Κωνσταντούλας, μέλος
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
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του Διοικητικού Συμβουλίου της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου η κα Παρασκευή Ζαχαριάδου Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην
επινόηση, ανάπτυξη, παραγωγή, θέση σε πρακτική εφαρμογή και εκμετάλλευση
συστημάτων ασφαλείας (κλείδωμα) για ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε CD ή σε
αποθηκευτικό μέσο άλλης μορφής.
Τα ποσά των συναλλαγών (έσοδα, έξοδα) από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης
καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη
της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με την παραπάνω
εταιρία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Το παραπάνω οφειλόμενο ποσό των 783 χιλ. ευρώ αφορά προκαταβολή για την
ανάπτυξη από την LASERLOCK Α.Ε. για λογαριασμό της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε. συστήματος προστασίας εφαρμογών στα προϊόντα της εταιρίας. Οι

όροι

συναλλαγών με την εταιρία αυτή είναι σε καθαρά εμπορική βάση μεταξύ συνδεμένων
μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με την πλήρη γνώση των συνθηκών αγοράς.
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα
1.01.2019 έως 30.06.2019 αφορούν την παροχή υπηρεσιών εξαρτημένης εργασίας προς
την εταιρία ενώ οι αμοιβές των μελών της διοίκησης αφορούν αμοιβές για υπηρεσίες, οι
οποίες είναι εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

V. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της Έρευνας & ανάπτυξης - παραγωγής &
εμπορίας προϊόντων πληροφορικής.
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Το εμπορικό δίκτυο της εταιρείας αφορά κυρίως στη χονδρική πώληση.

Από τις

κεντρικές αποθήκες της εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καλύπτονται οι πωλήσεις
σε όλη την Ελλάδα.
VI. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με σημαντικούς συνεργάτες. Με τον
τρόπο αυτόν η εταιρεία έχει επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα για τα είδη που παράγει
ή εμπορεύεται, εμπλουτίζοντας συνεχώς την ποικιλία και την ποιότητα των προϊόντων
της.
Η εταιρεία δεν έχει κάποια σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές,
δεδομένου ότι κανένας προμηθευτής δεν την προμηθεύει με προϊόντα ή υλικά σε
αξιοσημείωτο ποσοστό.
Η πελατειακή βάση της Εταιρείας αφορά ένα μεγάλο εύρος, κυρίως μεγάλων
επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα.
Η εταιρεία στοχεύει στην ικανοποίηση μεγαλύτερου πλήθους πελατών μέσα από τη
συνεχώς εμπλουτιζόμενη ποικιλία των προϊόντων που διαθέτει, επιδιώκοντας ταυτόχρονα
τη γρήγορη ικανοποίηση των αναγκών τους και την αύξηση της εμπιστοσύνης τους προς
αυτήν, μέσα από διάφορες διαδικασίες και παροχές.
Προς εξασφάλιση των κινδύνων που απορρέουν από τις εμπορικές τους πιστώσεις, η
εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και με τον
τρόπο αυτό ελέγχει την φερεγγυότητα του μεγαλύτερου μέρους των πελατών της με
μεγάλη ταχύτητα και ασφάλεια. Επιπλέον με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο κίνδυνος
για την εταιρεία, από τις τυχόν επισφάλειες των πελατών της.
Λόγω της σημαντικής διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση της εταιρείας, δεν
υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από μερίδα πελατών της.
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Πυλαία Θεσσαλονίκης 25 Σεπτεμβρίου 2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
«MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Εισαγωγή
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης
της Εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30ης
Ιουνίου 2019 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 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η
Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα
επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την
επισκόπησή μας.
Εύρος επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων
Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 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 Ελέγχου που έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν 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 χρηματοοικονομική πληροφόρηση
δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 26 Σεπτεμβρίου 2019

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΠΑΓΩΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41461
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Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1.01.2019 έως 30.06.2019
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E.
Ε
ΕΞ
ΞΑ
ΑΜ
ΜΗ
ΗΝ
ΝΙΙΑ
ΑΙΙΕ
ΕΣ
ΣΟ
ΟΙΙΚ
ΚΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΜ
ΜΙΙΚ
ΚΕ
ΕΣ
ΣΚ
ΚΑ
ΑΤ
ΤΑ
ΑΣ
ΣΤ
ΤΑ
ΑΣ
ΣΕ
ΕΙΙΣ
Σ
ττηηςς 3300ηηηςςς ΙΙοουυννίίοουυ 22001199
((ααππόό 11 ΙΙααννοουυααρρίίοουυ 22001199 έέωωςς 3300 ΙΙοουυννίίοουυ 22001199))
σσύύμμφφωωνναα μμεε τταα Δ
Διιεεθθννήή Π
Πρρόόττυυππαα Χ
Χρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς Α
Αννααφφοορράάςς

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ: 57957704000
Δήμος Πυλαίας Θεσσαλονίκης
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1.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 30ης Ιουνίου 2019
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
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5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
5.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η MLS Πληροφορική Α.Ε. είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία, υπόκειται στο Ν.
4548/2018 περί Ανώνυμων Εταιρειών και ιδρύθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του έτους 1995
(ΦΕΚ 5494/25.09.1995). Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση
Εσωτερικού Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως με Αριθμό (ΓΕΜΗ)
057957704000. Το site της είναι www.mls.gr και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αθηνών. Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019 εγκρίθηκαν
από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2019.
Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας και ο σκοπός της, όπως αυτός ορίζεται στο
άρθρο 3 του Καταστατικού της, είναι:
1. Εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, κατασκευή, συναρμολόγηση ηλεκτρονικών συσκευών,
εξαρτημάτων και συναφών ειδών.
2. Η αντιπροσώπευση ομοίων επιχειρήσεων και εταιριών της ημεδαπής και αλλοδαπής.
3. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων λογισμικού.
4. Η συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες εταιρίες και σχήματα στην ημεδαπή και
αλλοδαπή.
5. Η μηχανογραφική οργάνωση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ) επιχειρήσεων,
υπηρεσιών, γραφείων κλπ.
6. Η ίδρυση ιδιωτικών επαγγελματικών σχολών για Η/Υ.
7. Η ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών πληροφοριών, εκμίσθωση προγραμμάτων και η
έκδοση περιοδικών εντύπων σχετικών με το αντικείμενο των Η/Υ.
8. Η επινόηση, ανάπτυξη παραγωγή, θέση σε πρακτική εφαρμογή και εκμετάλλευση νέων
καθώς και η τροποποίηση και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων.
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9. Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τις προαναφερόμενες εμπορικές δραστηριότητες
(τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση δικτύων).
10. Απεριόριστα, οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με τους Η/Υ.
11. Η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και η λειτουργία της σαν
σύμβουλος σε αυτά.
12. Ηλεκτρονικές εκδόσεις: Ανάπτυξη και εκμετάλλευση.
5.2 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (οι «Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34
«Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». Οι Ενδιάμεσες αυτές Χρηματοοικονομικές
καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και γι’ αυτόν το λόγο θα πρέπει να εξετάζονται σε
συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για
τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
της Εταιρίας στην διεύθυνση διαδικτύου www.mls.gr.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του
ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων, που με βάση τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους.
Για τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές
κρίσεις από την πλευρά της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της
Εταιρίας και οι κύριες πηγές εκτίμησης της αβεβαιότητας είναι ίδιες με αυτές που
υιοθετήθηκαν κατά την σύνταξη των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31
Δεκεμβρίου 2018, εκτός από εκείνες που αφορούν στην υιοθέτηση των νέων Δ.Π.Χ.Α.
που ήρθαν σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2019.
Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές και μεθόδους που τηρήθηκαν σε σχέση με
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31.12.2018 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. αφού ληφθούν υπόψη τα πρότυπα και οι
διερμηνείες που αναφέρονται στην παράγραφο 8.3Β κατωτέρω
Τα ποσά των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων απεικονίζονται σε Ευρώ, εκτός αν
ρητά αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα, οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
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5.3. Σημαντικές Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι
5.3α. Γενικά
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία αυτών των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων επεξηγούνται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν
εφαρμοσθεί με συνέπεια τόσο στην τρέχουσα περίοδο όσο και στην προηγούμενη χρήση
έτσι ώστε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις να
είναι απολύτως συγκρίσιμα.
Οι Λογιστικές Αρχές και οι Μέθοδοι υπολογισμών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί
από την Διοίκηση, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις
εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες με εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες
ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2018 (όπως έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρίας), αφού ληφθούν υπόψη τα
πρότυπα και οι διερμηνείες που αναφέρονται κατωτέρω.
5.3β. Επίδραση Νεοεκδοθέντων Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνειών
Τα ακόλουθα νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες, όπως εκδόθηκαν από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board
– IASB) και την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (IFRS Interpretations Committee – IC) και εγκρίθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ισχύουν από την 1 Ιανουαρίου 2019.
Δ.Π.Χ.Α. 9, Τροποποίηση- Χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητικό
αντιστάθμισμα
Η τροποποίηση μεταβάλλει τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 9 προκειμένου να επιτρέψει την
επιμέτρηση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού στο αποσβέσιμο κόστος ή
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων ανάλογα με το επιχειρηματικό
μοντέλο, ακόμη και στην περίπτωση δικαιωμάτων πρόωρης εξόφλησης τα οποία θα
μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα το μέρος που προκάλεσε την πρόωρη λήξη να λάβει
αποζημίωση από το άλλο μέρος (αρνητική αποζημίωση). Κατά συνέπεια, η επιμέτρηση
των εν λόγω χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού θα πραγματοποιείται
ανεξάρτητα από το γεγονός ή την περίσταση που προκάλεσε την πρόωρη λήξη της
σύμβασης και ανεξάρτητα από το ποιο μέρος καταβάλλει ή λαμβάνει την εύλογη
αποζημίωση για την πρόωρη λήξη. Η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 πριν την τροποποίηση
πιθανότατα θα είχε ως αποτέλεσμα την επιμέτρηση των εν λόγω χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Επιπλέον, η τροποποίηση επιβεβαιώνει και τον λογιστικό χειρισμό της τροποποίησης
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9. Συγκεκριμένα, όταν μια
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χρηματοοικονομική υποχρέωση που επιμετράται στο αποσβέσιμο κόστος τροποποιείται
χωρίς αυτό να οδηγεί σε αποαναγνώρισή της, τότε το κέρδος ή η ζημιά που υπολογίζεται
ως η διαφορά μεταξύ των αρχικών συμβατικών ταμειακών ροών και των τροποποιημένων
ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο, θα πρέπει να
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές Ενδιάμεσες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 23, Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος
Η διερμηνεία παρέχει διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης
και επιμέτρησης του Δ.Λ.Π 12 «Φόροι Εισοδήματος» όταν υπάρχει αβεβαιότητα
σχετικά με χειρισμούς φόρου εισοδήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η αναγνώριση και η
επιμέτρηση των τρεχουσών ή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων
βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημιά), στη φορολογική βάση, σε μη
χρησιμοποιηθείσες φορολογικές ζημιές, καθώς και φορολογικές απαιτήσεις και
φορολογικούς συντελεστές που καθορίζονται εφαρμόζοντας την Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 23.
Σύμφωνα με τη διερμηνεία, κάθε αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμό φόρου εξετάζεται
ξεχωριστά ή συνολικά ως ομάδα, ανάλογα με το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα
την άρση της αβεβαιότητας και η οικονομική οντότητα θα πρέπει να υποθέτει ότι μια
φορολογική αρχή που έχει το δικαίωμα να εξετάσει χειρισμούς φόρων θα τους εξετάσει
και θα έχει πλήρη γνώση κάθε σχετικής πληροφορίας.
Αν μια οικονομική οντότητα καταλήξει ότι είναι πιθανό η φορολογική αρχή να
αποδεχθεί έναν αβέβαιο χειρισμό φόρου, θα πρέπει να προσδιορίσει τη λογιστική
αντιμετώπιση των φόρων εισοδήματος σύμφωνα με αυτόν τον χειρισμό φόρου. Αν
καταλήξει ότι δεν είναι πιθανό ο χειρισμός να γίνει αποδεκτός, το αποτέλεσμα της
αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος θα αποτυπωθεί στην
περίοδο κατά την οποία έγινε ο προσδιορισμός αυτός, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που
προβλέπει καλύτερα την άρση της αβεβαιότητας (δηλαδή το πιο πιθανό ποσό ή τη
μέθοδο της αναμενόμενης αξίας).
Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις που έγιναν για την αναγνώριση και την επιμέτρηση
αβέβαιων χειρισμών φόρων θα πρέπει να επανεξετάζονται όποτε οι συνθήκες
μεταβάλλονται ή προκύπτουν νέες πληροφορίες που επηρεάζουν τις παραδοχές αυτές
(π.χ. ενέργειες από τη φορολογική αρχή, στοιχεία ότι έχει λάβει μια συγκεκριμένη θέση
σε σχέση με κάποιο παρόμοιο θέμα ή η λήξη του δικαιώματος της να εξετάσει έναν
συγκεκριμένο χειρισμό φόρου).
Η υιοθέτηση της διερμηνείας δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές Ενδιάμεσες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
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Δ.Π.Χ.Α. 16, Μισθώσεις
Το Δ.Π.Χ.Α. 16, το οποίο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π 17 «Μισθώσεις» και σχετικές
διερμηνείες, εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο λογιστικής, εντός της Κατάστασής της
Χρηματοοικονομικής Θέσης για τους μισθωτές, σύμφωνα με το οποίο η ταξινόμηση των
μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή, ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις,
καταργείται και όλες οι μισθώσεις αντιμετωπίζονται παρόμοια με τις χρηματοδοτικές
μισθώσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 17.
Ο ορισμός της μίσθωσης σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 16 αφορά κυρίως στην έννοια του
ελέγχου. Το νέο πρότυπο διαχωρίζει τις μισθώσεις από τις συμβάσεις παροχής
υπηρεσιών με βάση το κατά πόσο η χρήση ενός καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου
ελέγχεται από τον πελάτη. Έλεγχος θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο πελάτης έχει:
Το δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση
του καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου, και
Το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου
Το Δ.Π.Χ.Α. 16 προβλέπει την αναγνώριση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου
περιουσιακού στοιχείου» (‘right of use asset’) και της «υποχρέωσης από μισθώσεις»
(‘lease liability’), κατά την έναρξη της μίσθωσης, σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση ή
μέρος σύμβασης που αποδίδει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού
στοιχείου για μία χρονική περίοδο έναντι τιμήματος.
Το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού, αρχικά επιμετρείται στο
κόστος, το οποίο αποτελείται από το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις, πλέον τα
μισθώματα που καταβλήθηκαν στον εκμισθωτή κατά ή πριν την ημερομηνία έναρξης της
μίσθωσης, μείον τυχόν κίνητρα προς τον μισθωτή που εισπράχθηκαν, την αρχική
εκτίμηση για κόστη αποκατάστασης και αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιήθηκαν
από τον μισθωτή, και εν συνεχεία επιμετρείται στο κόστος, μείον σωρευμένες αποσβέσεις
και απομείωση. Η υποχρέωση από μισθώσεις, αρχικά αναγνωρίζεται στην παρούσα αξία
των μισθωμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης που ακόμη δεν έχουν
καταβληθεί.
Κατά συνέπεια, η σταθερή μέθοδος αναγνώρισης του εξόδου από λειτουργικές μισθώσεις
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 17 αντικαθίσταται από την απόσβεση του «δικαιώματος χρήσης
μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου» και τον τόκο-έξοδο της «υποχρέωσης από
μισθώσεις». Η αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τους μισθωτές,
όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν απαιτείται για ορισμένες βραχυπρόθεσμης διάρκειας
μισθώσεις και μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας. O λογιστικός χειρισμός
για τους εκμισθωτές δεν επηρεάζεται ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 16.
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Λογιστική μισθωτή

Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 16, κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρία ως
μισθωτής αναγνωρίζει δικαιώματα χρήσης μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεις από μισθώσεις στην Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης,
τα οποία επιμετρούνται αρχικά στην παρούσα αξία των μελλοντικών μισθωμάτων. Δεν
υπήρξαν μισθώσεις για εφαρμογή από την Εταιρία αυτής της αρχικής επιμέτρησης σε
μισθώσεις, εξαιρουμένων αυτών με περίοδο μίσθωσης 12 μηνών ή μικρότερη, κάνοντας
χρήση των εξαιρέσεων για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις στις οποίες
το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία.
Αναφορικά με τη μεταγενέστερη επιμέτρηση, η Εταιρία, ενεργώντας ως μισθωτής,
εφαρμόζει τη μέθοδο κόστους για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης μισθωμένων
στοιχείων ενεργητικού. Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσης μισθωμένων στοιχείων
ενεργητικού επιμετρείται στο κόστος μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων
αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης και αναπροσαρμόζεται λόγω
επαναμέτρησης της υποχρέωσης από μισθώσεις.
Αφετέρου, αναγνωρίζεται τόκος-έξοδο πάνω στις υποχρεώσεις από μισθώσεις, ενώ το
λογιστικό τους υπόλοιπο μειώνεται προκειμένου να αποτυπώνει τις καταβολές των
μισθωμάτων. Σε περίπτωση επαναξιολογήσεων ή τροποποιήσεων, το λογιστικό υπόλοιπο
των υποχρεώσεων από μισθώσεις θα επαναμετρείται ώστε να αποτυπωθούν τα
αναθεωρημένα μισθώματα.
Για την αλλαγή στη λογιστική αρχή και μέθοδο βλέπε παράγραφο 5.3.δ «Αλλαγές στις
λογιστικές αρχές και μεθόδους».
Το νέο λογιστικό πρότυπο δεν έχει επίπτωση για την Εταιρία ως εκμισθωτή.
Δ.Λ.Π. 28, Τροποποίηση – Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε Συγγενείς και
Κοινοπραξίες
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι το Δ.Π.Χ.Α. 9 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα’,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων απομείωσης, έχει εφαρμογή στις
μακροπρόθεσμες συμμετοχές στις συγγενείς και κοινοπραξίες οι οποίες αποτελούν μέρος
της καθαρής επένδυσης της εταιρίας στη συγγενή ή κοινοπραξία αλλά δεν
λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.
Σύμφωνα με την τροποποίηση, μια οικονομική οντότητα δεν θα πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών στις
συγγενείς και κοινοπραξίες (καθαρή επένδυση σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες) ως
αποτέλεσμα της εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες και
Κοινοπραξίες» κατά την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9.
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Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές Ενδιάμεσες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
Δ.Λ.Π. 19, Τροποποίηση – Τροποποίηση Προγράμματος, Περικοπή ή
Διακανονισμός
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι όταν μία αλλαγή σε πρόγραμμα καθορισμένων
παροχών δηλαδή τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός πραγματοποιείται και
απαιτείται επαναμέτρηση της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης καθορισμένων
παροχών, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αναθεωρημένες αναλογιστικές παραδοχές
από την επαναμέτρηση προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος τρέχουσας
απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο
πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, η τροποποίηση περιλαμβάνει διευκρινίσεις αναφορικά με
την επίδραση μιας τροποποίησης προγράμματος, περικοπής ή διακανονισμού στις
απαιτήσεις για το ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου.
Η υιοθέτηση της τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές Ενδιάμεσες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
Ετήσιες βελτιώσεις σε Δ.Π.Χ.Α. 2015 – 2018
Οι βελτιώσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε διάφορα πρότυπα ως ακολούθως:
Με τις τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από
κοινού Συμφωνίες», αποσαφηνίστηκε ο τρόπος με τον οποίο μια οικονομική οντότητα
αναγνωρίζει την αύξηση της συμμετοχής της σε μια από κοινού δραστηριότητα που
πληροί τον ορισμό της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια οικονομική οντότητα
αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης η οποία θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, τότε
η συναλλαγή αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σε στάδια και ο
αποκτών επαναμετρά το σύνολο της συμμετοχής που κατείχε προηγουμένως επί των
στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων της από κοινού δραστηριότητας σε εύλογη
αξία. Εν αντιθέσει, αν μία οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο σε μια επιχείρηση η
οποία θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, τότε η συμμετοχή που κατείχε
προηγουμένως δεν επαναμετράται.
Οι βελτιώσεις στο Δ.Λ.Π 12 «Φόροι Εισοδήματος» διευκρίνισαν ότι όλες οι επιπτώσεις
στο φόρο εισοδήματος από μερίσματα, περιλαμβανομένων και των πληρωμών από
χρηματοοικονομικά μέσα που καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, θα πρέπει να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην κατάσταση συνολικών εσόδων ή στα ίδια
κεφάλαια, ανάλογα με το που είχε αναγνωριστεί η αρχική συναλλαγή ή το γεγονός που
δημιούργησε τα διανεμόμενα κέρδη που οδήγησαν στο μέρισμα.
Με τις τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π 23 «Κόστος Δανεισμού» αποσαφηνίστηκε ότι κάθε
δανεισμός που λήφθηκε αρχικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου που
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πληρούσε τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος των κεφαλαίων που
δανείστηκε η οντότητα γενικά, όταν ουσιαστικά όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες
προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή του
έχουν περατωθεί.
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις συνοπτικές Ενδιάμεσες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.
5.3γ. Νεοεκδοθέντα Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες
περιόδους
Τα παρακάτω νέα Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν υποχρεωτική εφαρμογή σε
μεταγενέστερες περιόδους.
Τροποποιήσεις σε αναφορές σχετικά με το εννοιολογικό πλαίσιο των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020)
Το Μάρτιο του 2018, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο. Το εν λόγω πλαίσιο αντικαθιστά την
προηγουμένη μορφή η οποία εξεδόθη το 2010. Οι αναθεωρήσεις που
πραγματοποιήθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εισήγαγαν ένα
νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, επικαιροποιημένους ορισμούς αναφορικά με τα
στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τα κριτήρια αποαναγνώρισης, καθώς
επίσης και διευκρινήσεις σχετικά με άλλα σημαντικά πεδία.
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

να

έχει

επίπτωση

στις

Τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (σε ισχύ από την 1
Ιανουαρίου 2020)
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις σχετικά με τον
ορισμό της επιχείρησης σε «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» του Δ.Π.Χ.Α. 3 με σκοπό να
βοηθήσει τις οικονομικές οντότητες να καθορίσουν αν το σύνολο των αποκτώμενων
δραστηριοτήτων και των στοιχείων του ενεργητικού συνιστούν επιχείρηση ή όχι.
Αποσαφηνίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον ορισμό της επιχείρησης, καταργούν την
αξιολόγηση για το εάν οι συμμετέχοντες στην αγορά δύνανται να αντικαταστήσουν τα
στοιχεία που λείπουν, προσθέτουν οδηγίες για να βοηθήσουν τις οικονομικές οντότητες
να αξιολογήσουν αν οι αποκτώμενες διαδικασίες θεωρούνται σημαντικές, περιορίζουν
τους ορισμούς της επιχείρησης και των εκροών της και εισάγουν έναν προαιρετικό
έλεγχο σχετικά με τη συγκέντρωση της εύλογης αξίας (fair value concentration test).
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

να
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Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π. 8: Ορισμός της έννοιας του Ουσιώδους
Μεγέθους (Material) (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020)
Οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π 1 «Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων»
και του Δ.Λ.Π 8 «Λογιστικές Αρχές και μέθοδοι, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων
και Λάθη» αποσκοπούν στο να ευθυγραμμιστούν όλα τα πρότυπα με τον ορισμό του
Ουσιώδους Μεγέθους και να αποσαφηνίσουν συγκεκριμένες πτυχές αυτού. Ο νέος
ορισμός αναφέρει ότι «μια πληροφορία θεωρείται ουσιώδης αν η παράλειψή της,
ανακρίβεια ή συγκάλυψή της αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι
κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων γενικής χρήσης, βάσει των οποίων
παράσχουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση για μια συγκεκριμένη οικονομική
οντότητα». Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το ουσιώδες μέγεθος (materiality) θα
εξαρτάται από τη φύση και το μέγεθος της πληροφορίας.
Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

να

έχει

επίπτωση

στις

Δ.Π.Χ.Α. 17, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021)
Το Δ.Π.Χ.Α. 17 δεν είναι σχετικό με τις δραστηριότητες της Εταιρίας.
5.3δ. Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και μεθόδους
Το Δ.Π.Χ.Α. 16, το οποίο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π 17 «Μισθώσεις» και σχετικές
διερμηνείες, εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο λογιστικής, εντός της Κατάστασής της
Χρηματοοικονομικής Θέσης για τους μισθωτές, σύμφωνα με το οποίο η ταξινόμηση των
μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή, ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις,
καταργείται και όλες οι μισθώσεις αντιμετωπίζονται παρόμοια με τις χρηματοδοτικές
μισθώσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 17.
Μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 16
Η Εταιρία εφάρμοσε το πρότυπο από την υποχρεωτική ημερομηνία υιοθέτησής του, την
1η Ιανουαρίου 2019. Επιλέχθηκε η εφαρμογή της σωρευτικής μεθόδου μετάβασης
(simplified approach) και δεν επαναδιατυπώνονται τα συγκριτικά ποσά για το έτος πριν
από την πρώτη υιοθέτηση του προτύπου. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν οι εξαιρέσεις του
προτύπου για τα συμβόλαια μίσθωσης, που έχουν διάρκεια 12 μήνες από την
ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής τους, για συμβόλαια μίσθωσης, που το μισθωμένο
στοιχείο του ενεργητικού είναι χαμηλής αξίας και για συμβόλαια που είναι
βραχυπρόθεσμα.
Λόγω αλλαγής της λογιστικής αρχής και μεθόδου, δεν επηρεάστηκαν τα στοιχεία της
Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρίας την 1 Ιανουαρίου 2019.
Λογιστική μισθωτή
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Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 16, κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρία ως
μισθωτής δεν αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεις από μισθώσεις στην Ενδιάμεση Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής θέσης, τα οποία επιμετρώνται αρχικά στην παρούσα αξία των
μελλοντικών μισθωμάτων. Η Εταιρία εφάρμοσε αυτή την αρχική επιμέτρηση σε όλες τις
μισθώσεις, εξαιρουμένων αυτών με περίοδο μίσθωσης 12 μηνών ή μικρότερη, κάνοντας
χρήση των εξαιρέσεων για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις στις οποίες
το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία.
Αναφορικά με τη μεταγενέστερη επιμέτρηση, η εταιρία, ενεργώντας ως μισθωτής, θα
εφαρμόσει τη μέθοδο κόστους για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης μισθωμένων
περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσης μισθωμένων περιουσιακών
στοιχείων θα επιμετρείται στο κόστος μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων
αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης και θα αναπροσαρμόζεται
λόγω επαναμέτρησης της υποχρέωσης από μισθώσεις. Αφετέρου, θα αναγνωρίζεται
τόκος-έξοδο πάνω στις υποχρεώσεις από μισθώσεις, ενώ το λογιστικό τους υπόλοιπο θα
μειώνεται προκειμένου να αποτυπώνει τις καταβολές των μισθωμάτων. Σε περίπτωση
επαναξιολογήσεων ή τροποποιήσεων, το λογιστικό υπόλοιπο των υποχρεώσεων από
μισθώσεις επαναμετρείται ώστε να αποτυπωθούν τα αναθεωρημένα μισθώματα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συμφωνία μεταξύ των δεσμεύσεων από
λειτουργικές μισθώσεις, όπως γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17 στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, και
των υποχρεώσεων από μισθώσεις που αναγνωρίσθηκαν σύμφωνα με το ΔΠ.Χ.Α. 16:
Αναπροσαρμογές που αναγνωρίστηκαν κατά την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 16
5.4.

Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Παραδοχές στην Εφαρμογή
Λογιστικών Πολιτικών

Για τη σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οι σημαντικές παραδοχές που
έχουν υιοθετηθεί από την Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών καθώς
και οι εκτιμήσεις για τις πηγές κινδύνων είναι οι ίδιες με εκείνες οι οποίες είχαν
υιοθετηθεί και εκτιμηθεί αντίστοιχα και στις δημοσιευμένες ετήσιες Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις, για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018.
5.5 Σημαντικές Λογιστικές Αρχές
Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Η κατάρτιση των
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οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που
ακολουθούνται.
Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου
2018, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των
οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι κυριότερες
λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών
καταστάσεων επεξηγούνται παρακάτω. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης
Ιουνίου 2019 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 και
έχουν αναρτηθεί στο site www.mls.gr.
5.5.1 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί από τη
Διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα
δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, όπως επίσης τη
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης
των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την
περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα
οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και
βασίζονται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία
θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της
Φδιοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τις ισχύουσες
συνθήκες.
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5.5.2 Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Εταιρίας (εκτός των κρίσεων που
συνδέονται με εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν τη
σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις,
κυρίως σχετίζονται με την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση
εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους
εισπρακτέους λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις
δεδομένων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, νομικοί σύμβουλοι)
προκειμένου να αποφασίσει για την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται
στους εισπρακτέους λογαριασμούς.
5.5.3 Εκτιμήσεις και παραδοχές
Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και
τις σχετικές γνωστοποιήσεις θα πρέπει να εκτιμηθούν απαιτώντας από τη Διοίκηση να
χρησιμοποιήσει παραδοχές αναφορικά με τις αξίες ή τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν
να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά τη στιγμή προετοιμασίας των οικονομικών
καταστάσεων. Μία «κρίσιμη λογιστική

εκτίμηση» είναι εκείνη που συνδυάζει

σημαντικότητα στην απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης
και των αποτελεσμάτων της και απαιτεί από τη Διοίκηση της εταιρείας πιο δύσκολες,
υποκειμενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων σχετικά με την
επίδραση γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η Εταιρία αποτιμά
τέτοιες κρίσεις σε μία συνεχή βάση στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και εμπειρία, σε
συμβουλές ειδικών, σε τάσεις και μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση με τις
περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά με το πώς αυτές ενδέχεται να
μεταβληθούν στο μέλλον.
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5.5.4 Αναγνώριση εξόδων για ανάπτυξη προϊόντων τεχνολογίας
Η αναγνώριση των εξόδων, που αποδίδονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στην
Εταιρία,

ως

άυλα

στοιχεία του ενεργητικού, στις οικονομικές καταστάσεις

πραγματοποιείται μόνο όταν είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα
προκύψουν από τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού θα εισρεύσουν στην Εταιρία. Στην
εκτίμηση των μελλοντικών οικονομικών οφελών η Εταιρία συνυπολογίζει την τεχνική
δυνατότητα να ολοκληρωθεί το άυλο στοιχείο του ενεργητικού προκειμένου, όταν
ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του προϊόντος, αυτό να διατεθεί για πώληση ή χρήση, την
ύπαρξη αγοράς για το προϊόν που παράγει το άυλο πάγιο στοιχείο ή αν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί εσωτερικά τη χρησιμότητα του άυλου στοιχείου του ενεργητικού καθώς
και την δυνατότητα αξιόπιστης μέτρησης των εξόδων που θα αποδοθούν στο άυλο
στοιχείο του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.
5.5.5 Εκτίμηση απομείωσης
Η Εταιρία ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα αξία για τυχόν απομείωση και ερευνά τα
γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης. Ο καθορισμός
της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας, η οποία
εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Επιπλέον
ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση τα λοιπά αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρίας.
5.5.6 Προβλέψεις
Η Εταιρία σχηματίζει προβλέψεις για απαιτήσεις ίσες με το ποσό των απαιτήσεων από
πελάτες και χρεώστες που η Διοίκηση της Εταιρίας εκτιμά ως επισφαλείς. Για να
καθορίσει τις απαραίτητες προβλέψεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, λαμβάνει
υπόψη διάφορα γεγονότα (π.χ. πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, αμφισβήτηση
ύπαρξης της απαίτησης και του ποσού αυτής, κλπ) σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις
του ΔΠΧΑ9.
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5.5.7 Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
Η Εταιρία είναι δυνατό να εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη
πορεία της λειτουργίας της. Η Διοίκηση έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί
επιτευχθούν δε θα επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας,
όπως αυτή παρουσιάζεται την 31η Δεκεμβρίου 2018. Ωστόσο, ο προσδιορισμός
ενδεχόμενων υποχρεώσεων συνδεμένων με δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις είναι μία
σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά με το αποτέλεσμα και την εφαρμογή
νόμων και ρυθμίσεων. Αλλαγή στις κρίσεις ή στην εφαρμογή μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο
μέλλον. Η Διοίκηση εκτιμά ότι έχουν διενεργηθεί επαρκείς προβλέψεις για την
αντιμετώπιση ενδεχόμενων υποχρεώσεων συνδεμένων με δικαστικές διαμάχες.
5.5.8 Φόροι εισοδήματος
Η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου
βασιζόμενη σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό
αποτέλεσμα από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν
αρχικά λογισθεί, τέτοιες διαφορές θα επιδράσουν στο φόρο εισοδήματος και στις
προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά την οποία καθορίστηκαν
αυτά τα ποσά.
5.5.9 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και
δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.
Ως γεωγραφικός τομέας ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή στην οποία παρέχονται
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις
από άλλες περιοχές.
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Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και πώληση προϊόντων τεχνολογίας και
τεχνητής νοημοσύνης (AI) και στην παροχή υπηρεσιών παροχή υπηρεσιών σχετικών με
τις δραστηριότητες (τεχνική υποστήριξη).
Γεωγραφικά η Εταιρία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην ελληνική επικράτεια
αλλά και σε Σερβία, Βουλγαρία και Κύπρο.
5.5.10 Συναλλαγματικές μετατροπές
(1) Νόμισμα αποτίμησης και παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, αποτιμώνται με χρήση του
νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργεί δηλ. το ευρώ.
(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που
ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που
προκύπτουν από τον διακανονισμό των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα καθώς και από τη
μετατροπή στο τέλος της περιόδου των χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων από το ξένο νόμισμα στο νόμισμα παρουσίασης με τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
5.5.11 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Όλα τα στοιχεία παγίων, μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, και λοιπός
εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον τις αποσβέσεις. Το ιστορικό
κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση των παγίων
στοιχείων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που έχει στην κυριότητά της η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε. στις 30.06.2019 περιλαμβάνουν χώρους που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες
της Εταιρείας.
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Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού προσδιορίζονται
μέσω της ωφέλιμης ζωής τους και είναι ως εξής:

5.5.12 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Έξοδα ανάπτυξης
H MLS συνεχίζει να επενδύει σε πολλούς τομείς τεχνολογίας και περιεχομένου, ώστε να
βελτιώσει περαιτέρω την εμπειρία των πελατών της και να αυξήσει το φάσμα των
προϊόντων και τεχνολογιών της, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι η καινοτομία και η
ανάπτυξη ενσωματώνονται σε κάθε τομέα της εταιρίας και όχι μόνο στο R&D.
Μάλιστα, η τελευταία διετία αποτελεί σταθμό στην 29ετη πορεία της εταιρίας καθώς τα
έξοδα ανάπτυξης είναι σε άνοδο, ωθούμενα από τεχνολογικές εξελίξεις όπως η Τεχνητή
Νοημοσύνη (ΑΙ), η Βαθιά Μάθηση (Deep Learning), η Αναγνώριση Φωνής (Voice
Recognition).
Τέτοιες τεχνολογίες ανοίγουν το δρόμο για νέα προϊόντα – πλατφόρμες, οι οποίες
αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε.
Μια τέτοια πλατφόρμα και μάλιστα Ευρωπαϊκή που συμβάλλει στη βελτίωση της
καθημερινότητας και κινείται στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Βαθιάς
Μάθησης και Αναγνώρισης Φωνής είναι το νέο επίτευγμα της MLS και ονομάζεται νέα
MAIC.
Η MAIC, η προσωπική ψηφιακή βοηθός, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, όπως
φωνητικές τεχνολογίες με αναγνώριση υπαγόρευσης σε πραγματικό χρόνο (ASR),
επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), μηχανική μάθηση,
υπολογιστική γλωσσολογία, αυτόματη μετατροπή φωνής σε κείμενο (TTS) και αρκετές
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ακόμη εξειδικευμένες τεχνολογίες ενσωματωμένες σε νέες συσκευές, στην κατηγορία
των Smart Displays.
Τα

έξοδα

ανάπτυξης

αναγνωρίζονται

στις

οικονομικές

καταστάσεις

εφόσον

πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αποδίδονται στο στοιχείο του
ενεργητικού θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος τους μπορεί να μετρηθεί
αξιόπιστα.
Τα έξοδα ανάπτυξης αποτιμώνται σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 στο
κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με
το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιούνται οικονομικά οφέλη για την
εταιρία και η οποία ωφέλιμη ζωή δεν ξεπερνά τα 5 χρόνια. Η εύλογη αξία των εξόδων
ανάπτυξης επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια του Διεθνούς Λογιστικού
Προτύπου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Οι δαπάνες που χρησιμοποιούνται από την
εταιρία, για την ανάπτυξη των περισσότερων νέων προϊόντων της, είναι πιστοποιημένες
από κρατικούς φορείς, αφού είναι ενταγμένες σε επιδοτούμενα προγράμματα, κυρίως
εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά.
5.5.13 Ακίνητα για επένδυση
Δαπάνες για επισκευές και συντήρηση παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται
στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος
σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία
του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά
οφέλη στην Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την
αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται
κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.
Κέρδη και ζημίες από διάθεση παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται
με τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
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5.5.14 Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων
Πάγιες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία,
περιλαμβανομένης της υπεραξίας και άλλων άϋλων περιουσιακών στοιχείων,
αξιολογούνται για ζημίες από απομείωση στην αξία τους όταν γεγονότα ή αλλαγές στις
συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημιά από
απομείωση στην αξία αναγνωρίζεται για το ποσό με το οποίο η λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το
υψηλότερο της δίκαιης αξίας μείον κόστος πώλησης του στοιχείου και της αξίας λόγω
χρήσης. Για σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα στοιχεία ομαδοποιούνται στο πιο
χαμηλό σημείο στο οποίο υπάρχουν αυτόνομα αναγνωρίσιμες ροές μετρητών. Στην
τρέχουσα χρήση δεν υπήρξε ανάγκη απομείωσης των παγίων.
5.5.15 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της μέσης τιμής.
Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων
στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης
όπου συντρέχει περίπτωση. Η τιμή κτήσεως καθορίζεται με τη μέθοδο της μέσης τιμής η
οποία ακολουθείται παγίως ανά τρίμηνο. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η
υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον οι
υπολογιζόμενες δαπάνες συμπλήρωσης και οι υπολογιζόμενες δαπάνες που χρειάζονται
για να πραγματοποιηθεί η πώληση. Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα αφαιρούνται
από την αξία των αποθεμάτων που εμφανίζονται στον Ισολογισμό. Απαξιωμένα
χαρακτηρίζονται τα αποθέματα που δεν έχουν πλήρη εμπορική αξία και τα οποία θα
διατεθούν σε τιμές κάτω του κόστους.
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5.5.16 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό του τιμολογίου μείον
προβλέψεων για απομείωση των εισπρακτέων ποσών. Η πρόβλεψη για απομείωση
καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως η εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να
εισπράξει τα συνολικά ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της συναλλαγής. Το ποσό
της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της ανακτήσιμης αξίας
της απαίτησης η οποία είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών,
προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν
καταστεί ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται με μείωση της ήδη σχηματισθείσας
πρόβλεψης.
5.5.17 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις
καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμης προθεσμίας επενδύσεις μέχρι 3 μήνες, υψηλής
ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών
ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και
καταθέσεις στην τράπεζα μείον τραπεζικές υπεραναλήψεις.
5.5.18 Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση
μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση
του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για
την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που
αποκτάται.
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.
Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Διοίκηση και στα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με το
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019

46

Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό
διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση
της Εταιρείας μέσω των Γενικών Συνελεύσεων.
Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται από τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο
δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η
κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο
αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων των μετόχων. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα
καθαρά κέρδη της περιόδου που αναλογεί στους μετόχους κοινών ονομαστικών μετοχών,
με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της
περιόδου αφαιρουμένου του σταθμισμένου μέσου όρου ίδιων μετοχών. Η διανομή
μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων,
μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημία από πώληση
ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά κόστη, εμφανίζεται ως
αποθεματικό στα Ίδια Κεφάλαια.
5.5.19 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους
τους

προβλεπόμενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη,

αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μέσα σε
μία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τα κόστη που προορίζονται να
αποζημιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων
παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019

47

επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
με την σταθερή μέθοδο στην αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών
στοιχείων.
5.5.20 Παροχές στο προσωπικό
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται
ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε
περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις
αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία,
δεν

δικαιούνται

αποζημίωσης.

Η

οφειλόμενη

αποζημίωση,

σε

περίπτωση

συνταξιοδότησης, είναι ίση με το 40% του ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση
απόλυσης άνευ αιτίας.
Η πρόβλεψη που έχει σχηματίσει η εταιρία για το κόστος εξόδου από την υπηρεσία του
προσωπικού της δεν βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη επειδή ο αριθμός του
προσωπικού της εταιρίας με έμμισθη σχέση είναι μικρός, αλλά στο 40% με βάση τις
διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται κάθε έτος.
(γ) Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους (Equity Compensation Benefits)
Τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών χορηγούνται σε μέλη του προσωπικού της εταιρίας
και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Με το πρόγραμμα αυτό η εταιρία προσφέρει σε
στελέχη της το δικαίωμα αγοράς νέων μετοχών της εταιρίας σε αξία μειωμένη από την
εύλογη τιμή της μετοχής που ισχύει κατά την ημερομηνία εφαρμογής του
προγράμματος.
Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζομένων, στους οποίους παρέχεται δικαίωμα
προαίρεσης μετοχών, καταχωρείται ως έξοδο. Το σύνολο των εξόδων αυτών των
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δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου ωρίμανσης, προσδιορίζεται με βάση την
εύλογη αξία των δικαιωμάτων που παρέχονται. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τα
ποσά που εισπράττονται εξαιρουμένων των εξόδων συναλλαγής, καταχωρούνται στο
μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αξία) και στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.
5.5.21 Δάνεια
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 23 ‘‘Κόστος Δανεισμού’’. Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο
κόστος που είναι η εύλογη αξία του δανείου που λαμβάνεται, μειωμένο με τα έξοδα
έκδοσης που σχετίζονται με το δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση, αποτιμώνται
στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
5.5.22 Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος της Εταιρείας αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών
όπως αυτά αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου και
υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές
προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης
που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο
αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν
κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο
κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019

49

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες
φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό
και υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Ο αναβαλλόμενος φόρος
καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός αν έχει σχέση με τα ίδια κεφάλαια
οπότε καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια.
5.5.23 Διαχείριση κινδύνων
Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των
συμβαλλόμενων μερών λόγω κυρίως της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου. Η
έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση,
ώστε η χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει στους μεγάλους πελάτες το ορισθέν
πιστωτικό όριο.
Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρία έχει τραπεζικό δανεισμό, παράλληλα χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά
προϊόντα κυρίως, προεξόφλησης εμπορικών απαιτήσεων, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα,
λογαριασμούς εμπορικών απαιτήσεων, πληρωτέους λογαριασμούς, μερίσματα πληρωτέα,
καταθέσεις σε τράπεζες, επενδύσεις σε χρεόγραφα, συνεπώς υφίσταται για την εταιρία
κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος.
Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος)
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει δυσκολία στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών της,
γεγονός που πηγάζει: α) από τις καλές ταμειακές ροές της, και β) από τα
χρηματοοικονομικά της περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η εμφανιζόμενη αξία στις
οικονομικές καταστάσεις, δεν αποκλίνει από την εύλογη αξία αυτών.
Κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών βασικών Α’ υλών
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Η Εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών των τιμών Α’ υλών. Η διαχείριση του
κινδύνου αφορά κυρίως τις αγορές από χώρες του εξωτερικού. Ο κίνδυνος των
διακυμάνσεων των τιμών είναι μικρός λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας των
υλικών αυτής της κατηγορίας και των συμβάσεων με τους βασικούς προμηθευτές που
περιλαμβάνουν σταθερές τιμές για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Κίνδυνος επιτοκίου
Η εταιρία έχει τραπεζικό δανεισμό, επιπλέον υπάρχει χρηματοοικονομικό κόστος από
πρακτορεία εμπορικών απαιτήσεων, κόστος εγγυητικών επιστολών και λοιπά έξοδα
τραπεζών. Ως εκ τούτου θα υπάρξει επιβάρυνση από μία πιθανή αύξηση των επιτοκίων
στα αποτελέσματα της εταιρίας.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρία

λόγω της προμήθειας βασικών Α’ υλών από τρίτες χώρες εκτίθεται σε

συναλλαγματικό κίνδυνο από μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών δολαρίου. Η
εταιρία δεν έχει δανεισμό σε ξένο νόμισμα και συνεπώς δεν υφίσταται συναλλαγματικός
κίνδυνος εκ του λόγου αυτού.
Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αποτελούνται από την αξία τιμολόγησης για την πώληση των προϊόντων της,
την παροχή υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία και την εμπορία, καθαρά πριν από
τους ανακτώμενους φόρους (Φ.Π.Α.), τις εκπτώσεις και τις επιστροφές. Τα έσοδα της
εταιρείας αναγνωρίζονται ως εξής:
(α) Πωλήσεις προϊόντων
Οι πωλήσεις προϊόντων αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας
των αγαθών έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η Εταιρία έχει
πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα αγαθά και η
αποπληρωμή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
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(β) Πωλήσεις εμπορευμάτων
Οι πωλήσεις εμπορευμάτων αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη
ιδιοκτησίας των αγαθών έχουν μεταφερθεί στον πελάτη. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η
Εταιρία έχει πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον πελάτη, ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα
αγαθά και η αποπληρωμή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(γ) Παροχές υπηρεσιών
Οι παροχές υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι
υπηρεσίες με αναφορά στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής υπολογισμένη
με βάση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που
θα προσφερθούν.
(δ) Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου.
(ε) Εισόδημα από δικαιώματα
Το εισόδημα από δικαιώματα αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων
εσόδων ανάλογα με την ουσία των σχετικών συμφωνιών δικαιωμάτων.
(στ) Έσοδα από μερίσματα
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας να
τα εισπράξει.
5.5.24 Μερίσματα που πληρώθηκαν
Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης εκείνης στην
οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
6.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
6.01 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
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Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η
Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ως ακολούθως:

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε ενσώματα πάγια στοιχεία ανήλθαν στην περίοδο από
1.01.2019 έως 30.06.2019 σε 19 χιλ. €.
Οι αξίες κτήσεως και οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων αναλύονται ως εξής :

6.02 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
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Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018
αναλύονται ως ακολούθως :

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την αξία κτήσεως και τις συσσωρευμένες
αποσβέσεις (με συντελεστή απόσβεσης 20%) του κόστους ανάπτυξης των προϊόντων της
εταιρίας.
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε άυλα περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν στην περίοδο από
1.01 έως 30.06.2019 σε € 4,2 εκατ. κυρίως στην ανάπτυξη προϊόντων στους τομείς της κινητής
τηλεφωνίας και των Tablets.
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6.02α Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία Τεχνητής Νοημοσύνης που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η
Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ως ακολούθως :

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν την αξία κτήσεως και τις συσσωρευμένες
αποσβέσεις (με συντελεστή απόσβεσης 20%) του κόστους ανάπτυξης των προϊόντων της
εταιρίας.
6.03 Αναβαλλόμενη φορολογία
Η αναβαλλόμενη φορολογία που εμφανίζεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018 αναλύεται ως
ακολούθως :
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Η κίνηση στην περίοδο, των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, έχει ως εξής:

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, πριν από τους
συμψηφισμούς (όταν είναι στην ίδια κατηγορία), κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
περιόδου έχει ως εξής:
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6.04 Αποθέματα
Τα αποθέματα που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ως ακολούθως:

Η πρόβλεψη υποτίμησης των αποθεμάτων σχηματίζεται για βραδέως κινούμενα και για
τεχνολογικώς απαξιωμένα προϊόντα. Η Διοίκηση της εταιρίας μέσω των τακτικών
ελέγχων επανεξετάζει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξίας των αποθεμάτων της εταιρίας.
Στις 30.06.2019 για την αποτίμηση των αποθεμάτων λήφθηκαν υπόψη τα παραπάνω
κριτήρια και κρίθηκε ότι η πρόβλεψη απομείωσης καλύπτει πλήρως όλους τους πιθανούς
κινδύνους απαξίωσης των αποθεμάτων. Η αποτίμηση των αποθεμάτων της εταιρίας
επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία οικονομικών καταστάσεων, καθώς τα προϊόντα της
εταιρίας είναι υψηλής τεχνολογίας και κατά συνέπεια ο κίνδυνος τεχνολογικής απαξίωσης
είναι πολύ υψηλός.
6.05 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ως ακολούθως:
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Οι σχηματισθείσες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους € 1.332.551 υπερκαλύπτουν
όλες τις ενδεχόμενες απώλειες της Εταιρείας από τη μη είσπραξη απαιτήσεών της, καθώς
η πρόβλεψη απομείωσης των απαιτήσεων από πελάτες περιλαμβάνει όσους πελάτες έχουν
χαρακτηριστεί ως επισφαλείς αλλά και απαιτήσεις με βάση την ενηλικίωση των ανοιχτών
υπολοίπων.
Η μεταβολή στην πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως ακολούθως:

Η ενηλικίωση των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες στις 30.06.2019, αναλύεται ως
ακολούθως:

6.06 Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η
Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ως ακολούθως:
30.06.2019
Μετοχές εταιριών εισηγμένων στο ΧΑΑ

Μετοχές εταιριών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ και λοιπά χρεόγραφα
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31.12.2018
Μετοχές εταιριών εισηγμένων στο ΧΑΑ

Μετοχές εταιριών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ

Τα παραπάνω διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης.
6.07 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018
αναλύονται ως ακολούθως :

Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν απαιτήσεις από Ευρωπαϊκά προγράμματα €0,2 εκατ.,
προκαταβολές σε προμηθευτές €2,1 εκατ., εκχωρημένες απαιτήσεις προς είσπραξη σε
εταιρίες Factoring €2,4 εκατ. και λοιπές απαιτήσεις € 0,5 εκατ.
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Το ποσό του 1,0 εκατ. € των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, αφορά κατά €0,8
εκατ. απαίτηση από φόρο προστιθέμενης αξίας λόγω αλλαγής του νόμου από τον
Αύγουστο του 2017 (ΠΟΛ 1150/2017 παρ. 5 άρθρο 39). Το ποσό των 0,8 εκατ. € θα
επιστραφεί στην εταιρία εντός ενός τριμήνου.
6.08 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Τα διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018
αναλύονται ως ακολούθως:

Τα διαθέσιμα αφορούν μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και
31η Δεκεμβρίου 2018. Οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις σε
λογαριασμούς όψεως και προθεσμίας καθώς και από βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Τα
πραγματικά επιτόκια διαπραγματεύονται κατά περίπτωση.
6.09 Ίδια Κεφάλαια
Οι λογαριασμοί του μετοχικού κεφαλαίου, των αποθεματικών και των λοιπών
λογαριασμών Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και 31η
Δεκεμβρίου 2018 έχουν ως εξής :
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Μετοχικό κεφάλαιο
Οι μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου στη χρήση παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα:

Ίδιες μετοχές
Η μεταβολή των ίδιων μετοχών στη χρήση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
H μεταβολή της διαφοράς υπέρ το άρτιο στη χρήση παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα:

Τακτικό αποθεματικό
Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να
μεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό φαίνεται
στα βιβλία τους, σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέρχεται στο
ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
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H μεταβολή του Τακτικού Αποθεματικού στη χρήση παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα:

Έκτακτα αποθεματικά
Αφορά αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί από φορολογητέα κέρδη προηγούμενων
χρήσεων σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.
Η μεταβολή των έκτακτων αποθεματικών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων
Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν κυρίως αποθεματικά που σχηματίστηκαν από
μη διανεμηθέντα αφορολόγητα κέρδη με τη χρήση των διατάξεων διαφόρων
αναπτυξιακών νόμων. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει τα αφορολόγητα
αποθεματικά και συνεπώς, δεν έχουν υπολογιστεί σχετικοί αναβαλλόμενοι φόροι.
Η μεταβολή των αποθεματικών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
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Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Οι μεταβολές του Υπολοίπου Κερδών εις νέο στη χρήση παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα:

6.10 Εταιρικά Ομόλογα
Τα εταιρικά Ομόλογα που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ως
ακολούθως:

Τα παραπάνω Εταιρικά Ομόλογα αφορούν:
1.

Εταιρικό ομόλογο ύψους 4 εκατ. ευρώ, διάρκειας 4 +1 ετών, διαπραγματεύσιμο στην ΕΝ.Α.

Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α. και

2.

Εταιρικό ομόλογο ύψους 6 εκατ. ευρώ, διάρκειας 5 ετών, διαπραγματεύσιμο στην ΕΝ.Α.

Σταθερού Εισοδήματος του Χ.Α.

6.10 Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η
Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ως ακολούθως:
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Οι παραπάνω μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν:
Σύμβαση μακροπρόθεσμου δανείου με την τράπεζα BLACK SEA TRADE AND
DEVELOPMENT BANK ως εξής:
Ύψος δανείου 3 εκατομμύρια
Αποπληρωμή σε 8 ισόποσες δόσεις των 375 χιλ. Ευρώ η κάθε μία με πρώτη καταβολή
στις 15 Μαρτίου 2017 και τελευταία στις 15 Σεπτεμβρίου του 2020.
6.11 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018
αναλύονται ως ακολούθως:

Προβλέψεις αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης
Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας καλύπτονται από ένα υποστηριγμένο από το ελληνικό
κράτος συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό ταμείο. Κάθε εργαζόμενος απαιτείται να καταβάλει
ένα ποσό του μηνιαίου μισθού του στο ασφαλιστικό ταμείο, μαζί με την αναλογούσα από
την επιχείρηση εργοδοτική υποχρέωση. Κατά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης,
το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι αρμόδιο για την πληρωμή των συντάξεων. Έτσι η
επιχείρηση δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να πληρώσει μελλοντικές παροχές στο
πλαίσιο αυτού του σχεδίου.
Βάση του ελληνικού εργατικού δικαίου οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε
περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης με ποσό πληρωμής που υπολογίζεται σύμφωνα με
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τις τελευταίες αποδοχές, την προϋπηρεσία και τον τρόπο της λήξης της εργασίας
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται
υπαιτιότητά τους δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Η πληρωτέα αποζημίωση σε
περίπτωση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε ποσοστό 40% εκείνου του ποσού που θα ήταν
πληρωτέο για απόλυση χωρίς υπαιτιότητα. Η εταιρία δημιούργησε πρόβλεψη βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας και όχι βάσει αναλογιστικής μελέτης. Οι σχηματισθείσες
προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης δεν έχουν υπολογιστεί
με αναλογιστική μελέτη, λόγω του μικρού αριθμού των εργαζομένων στην εταιρία με
έμμισθη σχέση.
Προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν σχηματίστηκαν προβλέψεις ως τις 30.06.2019, για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37, επειδή δεν συνέτρεξε λόγος.
Λοιπές προβλέψεις
Δεν σχηματίστηκαν λοιπές προβλέψεις ως τις 30.06.2019, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37,
επειδή δεν συνέτρεξε λόγος.
6.12 Οφειλές προς προμηθευτές
Οι οφειλές προς προμηθευτές που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ως
ακολούθως :
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6.13 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018
αναλύονται ως ακολούθως:

6.14 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018
αναλύονται ως ακολούθως:

Στο λογαριασμό πιστωτές διάφοροι περιλαμβάνεται ποσό € 4,0 εκατ., το οποίο αφορά
εισπράξεις προκαταβολών για έργα ανάπτυξης τα οποία έχουν ενταχθεί σε αναπτυξιακούς
και επενδυτικούς νόμους και υποχρεώσεις της εταιρίας προς συνεργάτες παροχής
υπηρεσιών προς την εταιρία € 1,8 εκατ.
6.15 Σύνολο Κύκλου εργασιών
Ο κύκλος εργασιών που εμφανίζεται στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της
Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2019 και 30 Ιουνίου 2018, αναλύεται ως ακολούθως:
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Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης - επιχειρηματικοί τομείς
Τομείς δραστηριότητας MLS Πληροφορική
1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Στην κατηγορία του λογισμικού εντάσσονται τα λογισμικά πλοήγησης MLS Destinator
και MLS Talk&Drive καθώς και προϊόντα στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Τα
λογισμικά αυτά είναι διαθέσιμα για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Windows CE, iOS
(Apple) και Android. Διατίθενται σε τρίτους κατασκευαστές smartphones ή συσκευών
πλοήγησης, σε διανομείς και παρόχους κινητής ως bundle μαζί με τις συσκευές καθώς
και σε μεμονωμένους χρήστες μέσω των συνήθων καναλιών διανομής.
SMARTPHONES
To 2012, η εταιρεία άρχισε να δραστηριοποιείται στην αγορά των κινητών τηλεφώνων
λανσάροντας το πρώτο ελληνικό Smartphone με λειτουργικό σύστημα Android.
Τα MLS Smartphones ενσωματώνουν μοναδικές καινοτομίες όπως η ψηφιακή βοηθός
MAIC, όπου βοηθά τους χρήστες να χρησιμοποιήσουν εξ’ ολοκλήρου την συσκευή μόνο
με την χρήση της φωνής, το λογισμικό ασφαλείας SAFE, το οποίο εξασφαλίζει 100%
ασφάλεια της συσκευής και ιδιωτικότητα του χρήστη, και το λογισμικό πλοήγησης
Talk&Drive, όπου πλοηγεί τους χρήστες στον προορισμό που επιθυμούν εύκολα και
απλά μόνο με την χρήση της φωνής.
Τον Δεκέμβριο του 2016, παρουσιάστηκε η μοναδική σειρά MLS Easy, το πρώτο
υβριδικό κινητό με κουμπιά και οθόνη αφής. Το MLS Easy είναι εύκολο στην χρήση, με
ελληνικό πληκτρολόγιο και δυνατότητα για κλήση και μήνυμα με χρήση της φωνής. Η
σειρά Easy βοηθάει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και όσους έχουν συνηθίσει το
κινητό με τα κουμπιά, να εξοικειωθούν και να χρησιμοποιήσουν την σύγχρονη
τεχνολογία των Smartphones. Ένα ακόμα μοναδικό χαρακτηριστικό του MLS Easy
είναι η δυνατότητα που προσφέρει στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να μεταφέρουν
τους χρήστες δικτύου 2G σε 4G.
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Η γκάμα των MLS Smartphones εκτείνεται από 4,5 έως 6,19 inches με κορυφαίο
μοντέλο το εξαιρετικό MLS MX Pro 4G, το οποίο ενσωματώνει διπλή πίσω κάμερα,
πανίσχυρο 8πήρυνο επεξεργαστή και 6GB RAM μνήμης για τρομερές ταχύτητες.
2. TABLETS
Το 2013 η εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητες της στην αγορά των Τablets,
λανσάροντας το πρώτο ελληνικό Τablet με λειτουργικό σύστημα Android.
Τα MLS Tablets ενσωματώνουν μοναδικές καινοτομίες όπως η ψηφιακή βοηθός MAIC,
το λογισμικό ασφαλείας SAFE και το λογισμικό πλοήγησης Talk&Drive.
Με αυτό τον τρόπο, τα MLS Tablets κατέκτησαν γρήγορα την πρώτη θέση στην
προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών και παραμένουν μέχρι και σήμερα.
Τον Ιούλιο 2015, παρουσιάστηκε το MLS Kido, το πρώτο Tablet της MLS ειδικά
σχεδιασμένο για μικρά παιδιά, το οποίο ενσωματώνει παιδικές εφαρμογές, παραμύθια
και εκπαιδευτικό υλικό για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.
Η γκάμα των MLS Tablets εκτείνεται από 7 έως 10,1 inches με κορυφαίο μοντέλο το
MLS T8 Fingerprint 4G, το οποίο είναι το μοναδικό MLS Safe Tablet με πανίσχυρο
8πήρυνο επεξεργαστή, 2GB RAM και αισθητήρα δαχτυλικού αποτυπώματος.
3. MAIC - ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
Το 2018, η MLS παρουσίασε τη νέα MAIC (MLS Artificial Intelligence Center), την
πρώτη - αυτού του τύπου - Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης και
Αναγνώρισης Φωνής. Η νέα πλατφόρμα έρχεται ενσωματωμένη σε μια καινούρια
κατηγορία επιτραπέζιας οικιακής συσκευής με έξυπνη οθόνη (Smart Display), η οποία
λειτουργεί σε οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση σε ρεύμα και WiFi. Η MAIC, η
προσωπική ψηφιακή βοηθός, χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής, όπως φωνητικές
τεχνολογίες με αναγνώριση υπαγόρευσης σε πραγματικό χρόνο (ASR), επεξεργασία
φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing), μηχανική μάθηση, υπολογιστική
γλωσσολογία, αυτόματη μετατροπή φωνής σε κείμενο (TTS) και αρκετές ακόμη
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εξειδικευμένες τεχνολογίες. Σε συνδυασμό με την υποστήριξη διαφορετικών Ευρωπαϊκών
γλωσσών (λατινογενών και μη) και προσωπικοτήτων (γυναίκα, άνδρας, ειδική
προσωπικότητα για παιδιά), αποτελεί μια καινοτόμο, έξυπνη και φιλική στο χρήστη
ψηφιακή βοηθό. Η MAIC παίζει μουσική, βρίσκει ραδιοφωνικούς σταθμούς από όλο
τον κόσμο, αναπαράγει μουσικά και άλλα βίντεο, κινούμενα σχέδια, ενημερώνει για τον
καιρό σε όλο τον κόσμο, δείχνει τις ειδήσεις, κρατάει υπενθυμίσεις, αναζητά σημεία
ενδιαφέροντος. Μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση, να σου δώσει συμβουλές για την
κουζίνα, να σου δείξει όποια συνταγή μαγειρικής επιθυμείς, να σου πει ένα ανέκδοτο, ένα
παραμύθι, ακόμη και να σε βοηθήσει να κοιμηθείς. Επιπλέον, διαθέτει λειτουργία
Smarthome, βιντεοκλήσεων και δυνατότητα αναζήτησης στο διαδίκτυο, μέσα από ένα
φιλικό περιβάλλον που μπορούν να διαχειριστούν εύκολα ακόμα και όσοι δεν είναι
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Η MAIC γνωρίζει καλύτερα το χρήστη, μαθαίνει τις
προτιμήσεις και τις συνήθειες του, ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτές προσφέροντας
προσωποποιημένες λύσεις και επιλογές. Απευθύνεται σε κοινά όλων των ηλικιακών
ομάδων, από μικρά παιδιά μέχρι και μεγάλες ηλικίες, καθώς η χρήση της είναι πολύ
απλή. Η νέα MAIC «έχει συναισθήματα», χιούμορ, χαμογελάει, χαίρεται, θυμώνει,
ντρέπεται, κλείνει το μάτι, σε μία προσομοίωση «ανθρώπινων αντιδράσεων».
4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Στο χώρο της τηλεματικής, η MLS ανέπτυξε το πρώτο σύστημα πλοήγησης για
αυτοκίνητα. Ο οδηγός δηλώνει τον προορισμό του και το σύστημα, αφού προσδιορίσει
μέσω δορυφόρου τη θέση του αυτοκινήτου εκείνη τη στιγμή, αναλαμβάνει να τον
οδηγήσει. Η καθοδήγηση γίνεται φωνητικά, με το σύστημα να ενημερώνει τον οδηγό για
την επόμενη κίνηση που πρέπει να κάνει, αλλά και οπτικά μέσω του χάρτη που
εμφανίζεται στην έγχρωμη οθόνη αφής. Παράλληλα λαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για
τη διαδρομή, όπως τα φανάρια που υπολείπονται, η απόσταση που έχει διανυθεί, η
ταχύτητα του οχήματος κλπ, με απόλυτη ακρίβεια. Η εταιρία διαθέτει στην αγορά το
σύστημα πλοήγησης MLS Destinator, το οποίο σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για
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τα συστήματα πλοήγησης στην Ελλάδα. Το MLS Destinator είναι διαθέσιμο σε μία
ευρεία γκάμα εξειδικευμένων συσκευών πλοήγησης (PND). Παράλληλα η MLS,
συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της στους τομείς της αναγνώρισης φωνής και των
συστημάτων πλοήγησης, ανέπτυξε το πρωτοποριακό σύστημα πλοήγησης MLS
Talk&Drive. Ο χρήστης εισαγάγει τα δεδομένα πλοήγησης μιλώντας στον πλοηγό του,
αντί να τα πληκτρολογεί όπως γίνεται στα συνήθη συστήματα πλοήγησης, κερδίζοντας σε
ασφάλεια, χρόνο και ευκολία χρήσης.
5. SMART TV
Ο νέος πυλώνας ανάπτυξης της MLS η Super Smart TV αποτελεί μια νέα συσκευή
τεχνολογίας και καινοτομίας που παρότι απευθύνεται στους καταναλωτές της κατηγορίας
TV, δημιουργεί μια νέα ανάγκη που αφορά το Home Entertainment και παράλληλα
προετοιμάζει το έδαφος για το Smart Home ( ως κεντρική συσκευή του) δημιουργώντας
ένα ενοποιημένο σύστημα επικοινωνίας.
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ο διαδραστικός πίνακας MLS IQBoard λειτουργεί με το χέρι, με άχρωμο μαρκαδόρο ή
με οποιοδήποτε αντικείμενο. Με ένα απλό άγγιγμα στην επιφάνεια του πίνακα, ο
χρήστης μπορεί να γράψει με ψηφιακή μελάνη ή να αλληλεπιδράσει με τον υπολογιστή
του κατευθείαν από τον πίνακα. Η εμφάνιση του είναι πραγματικά εντυπωσιακή, ενώ τα
εύχρηστα πλήκτρα συντόμευσης στην επιφάνειά του εξασφαλίζουν γρήγορη και εύκολη
πρόσβαση σε όλες τις βασικές λειτουργίες του. Ο χρήστης μπορεί να κάνει σχόλια ή να
σχεδιάσει πάνω σε διάφορες εφαρμογές, φωτογραφίες και βίντεο, ακόμη και να γράψει με
κανονικό μαρκαδόρο.
Οι πωλήσεις ανά τομέα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019,
αναλύονται παρακάτω:
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Τα δε αποτελέσματα ανά τομέα είναι τα παρακάτω:

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς
Ο κύκλος εργασιών από πωλήσεις προϊόντων και εμπορία αναλύεται κατά γεωγραφική
περιοχή ως ακολούθως :

Εποχικότητα στη δραστηριότητα
Η δραστηριότητα της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από εποχικότητα η οποία εντοπίζεται
κυρίως σε περιόδους των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, αλλά και κατά τους μήνες
Ιούνιο - Ιούλιο, όπου τα έσοδα εμφανίζονται αυξημένα.
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6.16 Κόστος πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της
Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2019 και 30 Ιουνίου 2018, αναλύονται ως ακολούθως:

6.17 Άλλα έσοδα
Τα λοιπά έσοδα που εμφανίζονται στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της
Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2019 και 30 Ιουνίου 2018, αναλύονται ως ακολούθως:

6.18 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εμφανίζονται στην Κατάσταση συνολικού
εισοδήματος της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2019 και 30 Ιουνίου 2018, αναλύονται ως
ακολούθως :
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6.19 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης που εμφανίζονται στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της
Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2019 και 30 Ιουνίου 2018, αναλύονται ως ακολούθως:

Τα διάφορα έξοδα αφορούν κυρίως έξοδα προβολής και διαφήμισης.

6.20 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης που εμφανίζονται στην Κατάσταση συνολικού
εισοδήματος της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2019 και 30 Ιουνίου 2018, αναλύονται ως
ακολούθως :
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6.21 Κόστος μισθοδοσίας
Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις της 30ης
Ιουνίου 2019 και 30ης Ιουνίου 2018, αναλύεται ως ακολούθως :

Το ανωτέρω κόστος μισθοδοσίας, μερίζεται στις διάφορες λειτουργίες της Εταιρείας ως
ακολούθως:

6.22 Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019
και 30ης Ιουνίου 2018, αναλύονται ως ακολούθως:
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Το ανωτέρω ποσό των αποσβέσεων, μερίζεται στις λειτουργίες της Εταιρείας ως
ακολούθως:

6.23 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα που εμφανίζονται στην Κατάσταση
συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας από 1.01 έως 30.06.2019 και από 1.01 έως
30.06.2018, αναλύονται ως ακολούθως :
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6.24 Φόροι
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου
2019 και 30ης Ιουνίου 2018, αναλύεται ως ακολούθως :

Για τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας κατά την 30.06.2019 ο
τρέχων φόρος υπολογίστηκε με 25%, ο δε αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
υπολογίστηκε με φορολογικό συντελεστή 25%.
Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρμόζοντας τα λογιστικά
κέρδη με τις φορολογικές διαφορές, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που αναφέρονται σ’ αυτές
θεωρούνται προσωρινές μέχρι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές
αρχές και την έκδοση της σχετικής έκθεσης με την οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις
οριστικοποιούνται. Φορολογικές ζημίες που μεταφέρονται από προηγούμενες χρήσεις,
στο βαθμό που είναι αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφιστούν
με τα κέρδη των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν.
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές
διαφορές χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που θα ισχύει κατά την περίοδο
που ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση διακανονίζεται, λαμβάνοντας υπόψη
τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του
Ισολογισμού. Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τη συμφωνία μεταξύ του
ονομαστικού και του πραγματικού φορολογικού συντελεστή:
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6.25 Σημαντικές μεταβολές στα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων
Σημαντικότερες μεταβολές στα στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και
Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος
Οι σημαντικότερες μεταβολές που εμφανίζονται στα στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης και Κατάστασης συνολικού εισοδήματος της περιόδου που έληξε στις 30.06.2019
έχουν ως εξής:
Η αύξηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά 3,1 εκατ. ευρώ (αφαιρουμένων των
αποσβέσεων περιόδου) οφείλεται στις επενδύσεις που πραγματοποιεί η εταιρία αφορούν
κυρίως, στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας και
κυρίως για smartphones με λειτουργικό Android, στον τομέα των tablets, αλλά και σε
νέα καινοτόμα προϊόντα.
Από την αύξηση των αποθεμάτων κατά €2,4 εκατ., εάν αφαιρεθεί ποσό €3,2 εκατ. που
αφορά προκαταβολές για αγορές, παρατηρείται μείωση των αποθεμάτων στις 30 Ιουνίου
σε σύγκριση με 31.12.2018.
Η αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες κατά € 4,2 εκατ. ευρώ οφείλεται στις αυξημένες
πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα του εξαμήνου.
Η αύξηση των λοιπών απαιτήσεων κατά €2,2 εκατ. οφείλεται στις αυξημένες εκχωρημένες
προς είσπραξη απαιτήσεις.
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Η μείωση των διαθεσίμων κατά 3,5 εκατ. ευρώ €, οφείλεται κυρίως στις αυξημένες
ανάγκες της εταιρίας για επενδύσεις.
Η αύξηση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές κατά €6,4 εκατ. οφείλεται στις βελτιωμένες
συμφωνίες ως προς το χρόνο πίστωσης που πέτυχε η εταιρία από το τέλος του 2018.
Η μείωση των εξόδων ερευνών και ανάπτυξης κατά € 1,7 εκατ. οφείλεται στην
ολοκλήρωση της ανάπτυξης του νέου προϊόντος MAIC της εταιρίας. Αφού
πραγματοποιήθηκαν σημαντικά έξοδα στην έρευνα κατά το 2016 και 2017, για την
ανάπτυξη του νέου προϊόντος, το 2018 ολοκληρώθηκε η ανάπτυξή του, και εκ του λόγου
αυτού τα η αύξηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά το 2018 είναι μεγαλύτερη
κατά € 2,7 εκατ. σε σύγκριση με το 2017.
Στα στοιχεία του συνολικού εισοδήματος της χρήσης σε σύγκριση με την προηγούμενη
χρήση παρατηρούνται οι παρακάτω μεταβολές:

6.26 Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
α. Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές Υποθέσεις
Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρίας εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν
σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή
στα αποτελέσματα της λειτουργίας της Εταιρίας.
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β. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρία έχει προβεί στην διενέργεια σχετικής πρόβλεψης για πιθανές μελλοντικές
φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν σε μελλοντικό έλεγχο από τις φορολογικές
αρχές. Το ύψος της ανωτέρω πρόβλεψης, η οποία κρίνεται επαρκής, ανέρχεται στο ποσό
των 64.500,00€. Για τις χρήσεις 2013, 2014, 2015 και 2016 η εταιρία έχει υπαχθεί στο
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Για τις χρήσεις 2013 , 2014, 2015 και 2016 έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος
και έχουν εκδοθεί τα φορολογικά πιστοποιητικά χωρίς επιφύλαξη.
γ. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων για συμμετοχή σε
διαγωνισμούς, το ύψους των οποίων στις 30.06.2019 ήταν 2,2 εκατ. €, επίσης έχει
εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης έργων, το ύψος των οποίων στις
30.06.2019 ήταν 47 χιλ. € και προκαταβολών, το ύψος των οποίων στις 30.06.2019 ήταν
4,6 εκατ. €.
Δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να χρειάζονται
γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης.
6.27 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Τα εμπράγματα βάρη που υφίστανται αφορούν προσημείωση υποθήκης στα ακίνητα της
εταιρίας, για εξασφάλιση δανειακής σύμβασης μακροπρόθεσμου δανείου προς την
τράπεζα BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK, το ύψος του
οποίου στις 30 Ιουνίου 2019 ανέρχονταν στα 1,125 εκατομμύρια Ευρώ.
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Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 157
εργαζομένους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 147 εργαζόμενους στο τέλος
της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
Κέρδη ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως ακολούθως:

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών από την έναρξη της χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου,
που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά
ορίζονται από το ΔΛΠ 24, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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Συνδεδεμένη εταιρία κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 είναι η LASERLOCK Α.Ε. με
έδρα την Πυλαία Θεσσαλονίκης και στο μετοχικό της κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε
690.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 2.300.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ η κάθε
μία, συμμετέχει η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. με ποσοστό 4% και ο Ιωάννης
Καματάκης με ποσοστό 30%.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο της LASERLOCK Α.Ε. μετέχουν: ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Κωνσταντούλας, μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και ως μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου η κα Παρασκευή Ζαχαριάδου Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Η εταιρία δραστηριοποιείται στην επινόηση,
ανάπτυξη, παραγωγή, θέση σε πρακτική εφαρμογή και εκμετάλλευση συστημάτων
ασφαλείας (κλείδωμα) για ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε CD ή σε αποθηκευτικό μέσο
άλλης μορφής.
Τα ποσά των συναλλαγών (έσοδα, έξοδα) από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης
καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη
της

τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές της με την

παραπάνω εταιρία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Το παραπάνω οφειλόμενο ποσό των 783.651 ευρώ αφορά προκαταβολή για την
ανάπτυξη από την LASERLOCK Α.Ε. για λογαριασμό της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε. συστήματος προστασίας εφαρμογών πλοήγησης, εκπαιδευτικής τεχνολογίας και
safe tablet. Οι όροι συναλλαγών με την εταιρία αυτή είναι σε καθαρά εμπορική βάση
μεταξύ συνδεμένων μερών που ενεργούν με τη θέλησή τους και με την πλήρη γνώση των
συνθηκών αγοράς.
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Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα
1.01.2019 έως 30.06.2019 αφορούν την παροχή υπηρεσιών εξαρτημένης εργασίας προς
την εταιρία ενώ οι αμοιβές των μελών της διοίκησης αφορούν αμοιβές για υπηρεσίες, οι
οποίες είναι εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.
7. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2016 και
29.06.2018 η εταιρία στο διάστημα από 1.01.2019 έως 30.06.2019 πούλησε 91.600 ίδιες
μετοχές με μέση τιμή πώλησης 5,20 Ευρώ ανά μετοχή (συνολική αξία πώλησης 476 χιλ.
€. Οι μετοχές αυτές είχαν αγοραστεί με μέση τιμή κτήσης 4,05 ευρώ ανά μετοχή και
συνολική αξία 370 χιλ. €), έτσι ο συνολικός αριθμός των ίδιων μετοχών που είχε στην
κατοχή της η εταιρία στις 30.06.2019 ανέρχεται σε 317.850 μετοχές συνολικής αξίας
κτήσης 1,22 εκατ. €. Η χρηματιστηριακή (εύλογη) αξία των ίδιων μετοχών που κατείχε η
εταιρία στις 30.06.2019 ήταν 1,589 εκατ. €.
8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Από τις δραστηριότητες της εταιρίας δημιουργούνται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι,
όπως οι κίνδυνοι των συναλλαγματικών ισοτιμιών, μεταβολές των επιτοκίων, πιστωτικοί
κίνδυνοι και κίνδυνοι ρευστότητας. Η πολιτική της εταιρίας έχει στόχο να
ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις από χρηματοοικονομικούς παράγοντες που πιθανόν θα
προκύψουν για την εταιρία.
Η εταιρία χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά προϊόντα κυρίως, προεξόφλησης εμπορικών
απαιτήσεων, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, λογαριασμούς εμπορικών απαιτήσεων,
πληρωτέους λογαριασμούς, μερίσματα πληρωτέα, καταθέσεις σε τράπεζες, επενδύσεις σε
χρεόγραφα.
α) Πιστωτικός κίνδυνος
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Η εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Εφαρμόζεται
σύστημα Credit Control για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του κινδύνου αυτού και
την αξιολόγηση και κατάταξη των πελατών ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου. Τα
πιστωτικά όρια των πελατών καθορίζονται με βάση τα παραπάνω κριτήρια εσωτερικών
αξιολογήσεων και είναι σύμφωνα με τα όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση της εταιρίας.
Τα πιστωτικά όρια παρακολουθούνται σε τακτά διαστήματα και επανακαθορίζονται. Η
μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία
κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως απεικονίζεται παρακάτω:

Στο τέλος της περιόδου, κρίθηκε από τη διοίκηση της εταιρίας ότι δεν υπάρχει κανένας
ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, ο οποίος να μην καλύπτεται από ασφάλιση ή από
πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης.
Στα πλαίσια της διασφάλισης του πιστωτικού κινδύνου που θα υπήρχε στα ταμειακά
διαθέσιμα της εταιρίας εκτός από την ασφαλιστική κάλυψη η εταιρία κατανέμει βάσει
ορίων τις καταθέσεις μετρητών σε τράπεζες με στόχο την μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο
εκ του λόγου αυτού. Επίσης η εταιρία συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
β) Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με παρακολούθηση των εισπράξεων
καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες
ρευστότητας παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. Οι ανάγκες ρευστότητας για
διάστημα 6 μηνών ή ενός έτους επαναπροσδιορίζονται σε μηνιαία βάση.
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Η εταιρία διατηρεί μετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30
ημερών. Σε περιόδους πιθανής μη επάρκειας της ρευστότητας η εταιρία έχει τη
δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών ρευστότητάς της μέσω τραπεζικού δανεισμού
από εγκεκριμένα όρια τα οποία διατηρεί με τράπεζες.
Οι υποχρεώσεις της εταιρίας στις 30.06.2019 και στις 31.12.2018 είναι οι εξής:

Επειδή οι υποχρεώσεις είναι πληρωτέες από ένα έως έξι μήνες, η εταιρία μπορεί να τις
καλύψει είτε μέσω των εισπράξεων από τις εμπορικές απαιτήσεις είτε χρησιμοποιώντας
εγκεκριμένα όρια χρηματοδοτήσεων τα οποία διατηρεί στις τράπεζες.
γ) Κίνδυνος διακυμάνσεων τιμών βασικών Α’ υλών
Η εταιρία εκτίθεται στον κίνδυνο μεταβολών των τιμών των Α’ υλών. Η διαχείριση του
κινδύνου αφορά κυρίως τις εισαγωγές από χώρες του εξωτερικού. Η διαχείριση του
κινδύνου αφορά κυρίως την εισαγωγή hardware από χώρες του εξωτερικού. Ο κίνδυνος
των διακυμάνσεων των τιμών είναι μικρός λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής ταχύτητας
των υλικών αυτής της κατηγορίας.
δ) Κίνδυνος επιτοκίου
Η εταιρία έχει τραπεζικό δανεισμό, επιπλέον υπάρχει χρηματοοικονομικό κόστος από
πρακτορεία εμπορικών απαιτήσεων, κόστος εγγυητικών επιστολών και λοιπά έξοδα
τραπεζών. Ως εκ τούτου θα υπάρξει επιβάρυνση από μία πιθανή αύξηση των επιτοκίων
στα αποτελέσματα της εταιρίας. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη
προ φόρων και στην καθαρή θέση της Εταιρίας σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας
όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές:
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ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρία

λόγω της προμήθειας βασικών Α’ υλών από τρίτες χώρες εκτίθεται σε

συναλλαγματικό κίνδυνο από μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών δολαρίου. Η εταιρία
δεν έχει δανεισμό σε ξένο νόμισμα και συνεπώς δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος
εκ του λόγου αυτού. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη προ φόρων
και στην καθαρή θέση σε πιθανές μεταβολές των τιμών συναλλάγματος, λαμβάνοντας
υπόψη τις υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα στις 30.06.2019 και 30.06.2018, αφού δεν
διαφέρουν ιδιαίτερα από το μέσο όρο του έτους:

στ) Λοιποί λειτουργικοί κίνδυνοι
Η διοίκηση της εταιρίας έχει εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για
τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και εξαιρέσεων στα πλαίσια των εμπορικών της εργασιών.
Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων είναι επαρκείς.
9. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα άξια
αναφοράς που να έχουν συμβεί μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών
καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
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Θεσσαλονίκη 25 Σεπτεμβρίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 706653

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 706623

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 169490
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