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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού αποφάσεις του
Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3556/2007 και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει:
α) τις δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
β) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
γ) την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
δ) τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης
ε) την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
στ) τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 1.01.2018 έως
31.12.2018
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως από 1.01.2018 έως
31.12.2018 είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘‘MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE’’ στις 24 Απριλίου 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 4 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 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., για τη χρήση από 1.01.2018 έως 31.12.2018, οι
οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν
κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή
θέση και τα αποτελέσματα της χρήσεως της Εταιρίας και
β) η συνημμένη ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά
τρόπο αληθή την εξέλιξη τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρίας MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. καθώς και την περιγραφή των σημαντικότερων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει η εταιρία.
Θέρμη Θεσσαλονίκης 24 Απριλίου 2019
Οι δηλούντες,
Τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Β. ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΑΔΤ Φ 120390
ΑΔΤ
ΑΒ
706623
ΑΔΤ ΑΒ 706563
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε και είναι
εναρμονισμένη με τις διατάξεις τόσο του κ.ν. 2190/1920, όσο και τις διατάξεις
του Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνονται όλες οι
θεματικές ενότητες, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, οι οποίες είναι
απαραίτητες και απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή όλες τις κατά νόμο αναγκαίες
πληροφορίες, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική και εμπεριστατωμένη
ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική
πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (1.01.2018
– 31.12.2018) της εταιρίας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», σημαντικά γεγονότα,
τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της
ίδιας χρήσης.
Γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που η εταιρία
ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά την επόμενη οικονομική χρήση και παρατίθενται
οι σημαντικές συναλλαγές της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων.
Οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την περίπτωση στ’ παράγραφος 3
του άρθρου 107 του κ.ν. 2190/1920 περιλαμβάνονται στην ενότητα της Ετήσιας
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιέχει τη Δήλωση Εταιρικής
Διακυβέρνησης.
Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.01.2018 έως 31.12.2018
Εξέλιξη εργασιών
Παρά τη συνεχιζόμενη κρίση στην ελληνική οικονομία και τα capital controls, τα
οποία επιβλήθηκαν από το 2015, η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ κατόρθωσε να
διατηρήσει και σε κάποια προϊόντα να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά και
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συνέχισε την πετυχημένη πορεία της και το 2018, με μικρή μείωση του κύκλου
εργασιών (9%). Ο κύκλος εργασιών το 2018 ανήλθε σε 21,0 εκατ. ευρώ έναντι 23,1
εκατ. ευρώ το 2017. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους το 2018 παρουσίασαν
μείωση 12% σε σύγκριση με το 2017 και διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι
1,8 εκατ. ευρώ το 2017. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
παρουσίασαν μείωση 6% και διαμορφώθηκαν σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ.
ευρώ το 2017. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,13€.
Η εταιρία συνέχισε να επιδεικνύει γρήγορα αντανακλαστικά και αντίδραση στα νέα
δεδομένα της εγχώριας αγοράς βελτιώνοντας συνεχώς το προϊοντικό της μείγμα
με την διάθεση νέων προϊόντων στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας και των tablets
κατ’ αρχήν στην ελληνική αγορά, αλλά πλέον και σε Βαλκανικές χώρες. Από την
άλλη πλευρά, η MLS στηριζόμενη στην υγιή χρηματοοικονομική της βάση
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 2018 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 2018 ανήλθε στα 8,4 εκατ. €, οι κυριότερες από αυτές
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αναλύονται

στις

σημειώσεις

των

οικονομικών

καταστάσεων

6.01

«Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία» και 6.02 «Άυλα περιουσιακά
στοιχεία», της παρούσας έκθεσης.
H μετοχή το 2018 σημείωσε άνοδο 10,33% έναντι πτώσης 23,56% του γενικού
δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών . Η τιμή της μετοχής ήταν στις 31.12.2018
4,7 ευρώ ενώ στις 31.12.2017 4,26 ευρώ.
Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2016
και 29.06.2018 η εταιρία στο διάστημα από 1.01.2017 έως 31.12.2018 αγόρασε
190.250 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς 4,373 Ευρώ ανά μετοχή και πούλησε
95.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή πώλησης 4,20 Ευρώ ανά μετοχή, έτσι ο
συνολικός αριθμός των ίδιων μετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρία στις
31.12.2018 ανέρχεται σε 409.450 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 1,719 εκατ. €.
Η χρηματιστηριακή (εύλογη) αξία των ίδιων μετοχών που κατείχε η εταιρία στις
31.12.2018 ήταν 1,924 εκατ. €. Στις 29.03.2019 η εταιρία προέβη σε πώληση
91.600 ιδίων μετοχών με τιμή πώλησης 5,20 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία
476.320 ευρώ. Οι μετοχές αυτές είχαν αγοραστεί με μέση τιμή κτήσης 4,05
ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 370.980 ευρώ.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
H εταιρία εν μέσω της συνεχιζόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης της χώρας,
κατόρθωσε να υλοποιήσει το βασικό της επιχειρηματικό της σχεδιασμό για το
έτος 2018, 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)
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Το λανσάρισμα της νέας MAIC, της πρώτης Ευρωπαϊκής ψηφιακής βοηθού

(virtual assistant) μέσω συσκευής smart display.
Οι κυριότεροι άξονες του επιχειρηματικού σχεδίου για το 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


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 της χρήσης του
2018, παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών
της εταιρίας.
Α. Δείκτες εξέλιξης
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Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει την μεταβολή των πωλήσεων στην
τρέχουσα χρήση (1.01.2018 – 31.12.2018), έναντι της προηγούμενης χρήσης
2017.
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.

Ο συγκεκριμένος δείκτης απεικονίζει τα μικτά κέρδη της χρήσης ως ποσοστό επί
του κύκλου εργασιών.
Γ. Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
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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.

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.
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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 31.12.2018 ανέρχονταν σε 160 εργαζόμενους
έναντι 145 στο τέλος 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 1.01.2018 έως
31.12.2018 ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη
χρήση 2017.
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 29.06.2018, με συμμετοχή 10 μετόχων που
εκπροσωπούν το 70,82% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 8.793.726) μετοχές επί
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συνόλου 12.417.000 μετοχών) και προχώρησε στην ομόφωνη λήψη των παρακάτω
αποφάσεων:
1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση
1.01.2017- 31.12.2017 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
και του Ορκωτού Ελεγκτή και ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή των κερδών
της χρήσης. 2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό
Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.201731.12.2017. 3. Εξέλεξε ομόφωνα Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης
1.01.2018-31.12.2018 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 παροχή αδείας σε μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ’ επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες
σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς. 6. Εξέλεξε τον Μουρτάντα Μωχάμεντ
Αλή Σαουγκί (Mourtanta Mochament Ali Saougki) ως ανεξάρτητο μέλος του
Δ.Σ. σε αντικατάσταση του Χρήστου Αντωνιάδη που παραιτήθηκε. 7. Αποφάσισε
να μην προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση από το
λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» κατά ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες
εξήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (1.365.870) με αύξηση της
ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,11 ευρώ για τη κάλυψη ιδίας
συμμετοχής και του κεφαλαίου κίνησης σε επενδυτικό σχέδιο του Αναπτυξιακού
Νόμου 3299/2004. Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί με
δημιουργία ειδικού έκτακτου αποθεματικού. 8. Αποφάσισε την δημιουργία
αποθεματικών για κάλυψη ιδίας συμμετοχής στα πλαίσια επενδυτικών σχεδίων
αναπτυξιακών νόμων. 9. Αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το
άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 σε ποσοστό μέχρι 5% του συνόλου των μετοχών
της (ήτοι 620.850 μετοχές) με ανώτατη τιμή αγοράς 10 € και κατώτατη 1 € ανά
μετοχή. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα γίνει η ως άνω αγορά δεν θα
υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης αυτής από την
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παρούσα Τακτική Γ.Σ 10. Επικύρωσε ομόφωνα 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 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:
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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 εμπορικών απαιτήσεων και τραπεζικού δανεισμού από εγκεκριμένα
όρια τα οποία διατηρεί με τράπεζες.
Να σημειωθεί ότι η εταιρία διέθετε στις 31.12.2018 5,9 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 31.12.2018 και στις 31.12.2017 είναι οι εξής:
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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
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.
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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
31.12.2018 και 31.12.2017, αφού δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από το μέσο όρο του
έτους:
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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 1.01.2018 έως 31.12.2018
καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους στις 31.12.2018
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 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
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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
Εταιρίας στη λήξη της

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της

τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από τις

συναλλαγές της με την παραπάνω εταιρία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Το παραπάνω οφειλόμενο ποσό των 693 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 1.01.2018 έως 31.12.2018 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.
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.
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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.
Γ. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007
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Η παρούσα Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες
αναφορικά με τα ζητήματα των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.
α. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 3.849.270,00 και
διαιρείται σε 12.417.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,31 η κάθε μία. Οι
μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών.
Από κάθε μετοχή απορρέουν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που
ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας. Η κυριότητα της
μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως και αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας
και των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τα όργανα της Εταιρίας.
β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν
υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου
μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9
έως 11 του Ν. 3556/2007
Κατά την 31.12.2018 οι μέτοχοι της Εταιρίας που κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο
του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ήταν οι εξής: 1.
Ιωάννης Ν. Καματάκης με ποσοστό 49,42% 2. KM CO LIMITED με ποσοστό
5,35%.
δ. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν στους κατόχους τους
ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
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Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος
ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.
στ. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας
Δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρείας ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων
της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή
στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.
ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης
καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.
2190/1920
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την
αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση
των διατάξεων του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν.
2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
η. Αρμοδιότητες του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων ή για
την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.
2190/1920
Σύμφωνα με το άρθρο 5α του Καταστατικού της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση, με
απόφασή της που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του
άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας, μπορεί να εκχωρεί στο Διοικητικό
Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει με απόφασή του το μετοχικό κεφάλαιο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ’ του Κ.Ν. 2190/1920 και με
την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ίδιου άρθρου.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να προβεί σε αγορά ίδιων μετοχών και σε
έκδοση νέων μετοχών μόνο έπειτα από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης
των μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν
2190/1920.
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Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται

στο

Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 12.417.000 μετοχές. (στις 31.12.2017 η
εταιρία κατείχε 314.200 ίδιες μετοχές).
θ. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης
Δεν υφίστανται συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.
ι.

Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το

προσωπικό της Εταιρείας
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης
ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού
της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.
Δ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Στη χώρα μας κατά την ημερομηνία κατάρτισης της παρούσας δήλωσης υφίσταται
μόνο ένας ευρέως αποδεκτός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης που να θεσπίζει
πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης για τις ελληνικές εταιρείες.
Ειδικότερα, το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω
των υποχρεωτικών κανόνων που απορρέουν από το Ν. 3016/2002, καθώς και από
άλλα νομοθετήματα που ενσωμάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες
εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο
Ν. 3693/2008, ο Ν. 3884/2010 και ο Ν. 3873/2010 ενσωμάτωσε στην ελληνική
έννομη τάξη την με αριθμό 2006/46/EC.
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Η MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές και τις
ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφερομένων νομοθετικών κειμένων, καθώς και
στο Κ.Ν. 2190/1920 που αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόμενο οποιουδήποτε
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνιστούν στην ουσία έναν άτυπο Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ενόψει των ανωτέρω και με σκοπό τη πλήρη
συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τις επιταγές του ν. 3873/2010, η Εταιρεία μας
δηλώνει ότι υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης τον γενικά ευρέως
αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτός διαμορφώθηκε από τον
Σύνδεσμο

Επιχειρήσεων

και

Βιομηχανιών

προσβάσιμο

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf)

στο
στον

οποίο Κώδικα δηλώνει ότι υπάγεται.
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών.
Ειδικές διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση των
λόγων της μη εφαρμογής
Η Εταιρεία βεβαιώνει με την παρούσα δήλωση ότι εφαρμόζει πιστά και
απαρέγκλιτα όλες τις διατάξεις της ελληνικής κείμενης νομοθεσίας (Κ.Ν.
2190/1920, Ν. 3016/2002 και Ν. 3693/2008) οι οποίες διαμορφώνουν το
πλαίσιο με τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οποιοσδήποτε Κώδικας
Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον
ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτός διαμορφώθηκε από τον
ΣΕΒ, στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται, πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και
μια σειρά από επιπλέον (των ελάχιστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές.
Σε σχέση με τις πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται σήμερα ορισμένες
αποκλίσεις (συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως της μη εφαρμογής), για τις
οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντομη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων
που δικαιολογούν αυτές.

Μέρος Α΄- Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του
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Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
- το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η
οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ΔΣ
και προετοιμάζει προτάσεις προς το ΔΣ όσον αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών
μελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της
Εταιρείας σε σχέση με τις αμοιβές αυτές είναι σταθερή και διαμορφωμένη.
ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου
- δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του
Διευθύνοντος Συμβούλου, ούτε κρίνεται σκόπιμη ενόψει της οργανωτικής δομής
και λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία της διάκρισης αυτής, δεδομένου ότι
και στο καταστατικό της Εταιρίας περιγράφονται κατά τρόπο ικανοποιητικό οι
αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ.
- το ΔΣ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα
μέλη του, αλλά μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, αξιολογώντας όμως ότι η παρουσία
μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου συμβάλλει στην ανεξαρτησία της λειτουργίας του
Δ.Σ
IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- το Δ.Σ. δεν έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της Εταιρείας,
πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και στην
Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί
V. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- η μέγιστη θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν είναι τετραετής, αλλά μεγαλύτερη
(τουλάχιστον πενταετής) ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου Δ.Σ. σε
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συντομότερο χρονικά διαστήματα, με συνέπεια την επιβάρυνση με επιπλέον
διατυπώσεις (νομιμοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ) και επιπρόσθετες δαπάνες.
- δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ., καθώς λόγω της
δομής και λειτουργίας της εταιρείας η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως
απαραίτητη στην παρούσα φάση.
VI. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
- δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., καθώς οι
διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας κρίνονται ως επαρκείς για την
οργάνωση και λειτουργία του Δ.Σ
- το Δ.Σ. δεν υιοθετεί στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ημερολόγιο
συνεδριάσεων και 12μηνο πρόγραμμα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται
ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς όλα εκτός ενός (που κατοικεί στην
Αθήνα) τα μέλη αυτού είναι μόνιμοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης και επομένως είναι
ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του ΔΣ, όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της
εταιρείας, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένου προγράμματος δράσεως.
Παράλληλα υφίσταται δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μεταξύ της έδρας της εταιρίας
και του υποκαταστήματος στην Αθήνα γεγονός που επιτρέπει την ανά πάσα στιγμή
συνεδρίαση του ΔΣ.
- δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του Δ.Σ. κατά την άσκηση του έργου
του από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα, καθώς υπάρχει η
τεχνολογική υποδομή για την πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων
του Δ.Σ.
- δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ
του Προέδρου του Δ.Σ. και των μη εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία
των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητά την επίδοση και τις αμοιβές των
τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέματα κρίνεται ότι θα πρέπει να συζητούνται
παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ.
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- δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για
τα νέα μέλη του Δ.Σ. αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και
επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως
μέλη του Δ.Σ. πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και
οργανωτικές –διοικητικές ικανότητες.
- δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του Δ.Σ.
για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών
συμβούλων στο βαθμό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά
περίπτωση από την διοίκηση της εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε εταιρικές
ανάγκες.

VII. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση
του Προέδρου του Δ.Σ. κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο
ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ ελλείψει
ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται αναγκαία ενόψει της
οργανωτικής δομής της εταιρείας.

Μέρος Β΄- Εσωτερικός έλεγχος
Ι. Εσωτερικός έλεγχος-Επιτροπή Ελέγχου
- η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως.
-δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής
ελέγχου, καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ως άνω επιτροπής,
προδιαγράφονται επαρκώς από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
-δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ μέρους της χρήση
υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι
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εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία των μελών αυτής διασφαλίζουν την
αποτελεσματική λειτουργία της.

Μέρος Γ΄- Αμοιβές
Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών
- δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη
εκτελεστικά μέλη, ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικείμενο
τον καθορισμό των αμοιβών των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ
και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω
επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που αφορούν την
λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δομής και
λειτουργίας της Εταιρείας δεν κρίνεται ως αναγκαία.
- στις συμβάσεις των εκτελεστικών μελών του ΔΣ δεν προβλέπεται ότι το ΔΣ
μπορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή μέρους του bonus που έχει απονεμηθεί
λόγω αναθεωρημένων οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων χρήσεων ή
γενικώς

βάσει

εσφαλμένων

χρηματοοικονομικών

στοιχείων,

που

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν
δικαιώματα bonus ωριμάζουν και αποδίδονται μόνο μετά την οριστική έγκριση
και έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.
- η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του ΔΣ δεν εγκρίνεται από το ΔΣ μετά από
πρόταση της επιτροπής αμοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών
αυτού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών.

Μέρος Δ΄ - Σχέσεις με τους μετόχους
Ι. Επικοινωνία με τους μετόχους
- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση
ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων
- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

28

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των
προβλέψεων του νόμου.
Η Εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις προβλέψεις του κειμένου ως άνω νομοθετικού
πλαισίου σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση. Δεν υφίστανται κατά την παρούσα
χρονική στιγμή εφαρμοζόμενες πρακτικές επιπλέον των ως άνω προβλέψεων.

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ –ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΛΛΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2.1.1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 3
μέχρι 10 συμβούλους. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. των μετόχων της
εταιρίας για πενταετή θητεία που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας,
εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ. Τα μέλη του
Δ.Σ. μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά. Αν για
οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που
απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη
για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. H εκλογή αυτή
υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθ. 7β του K.N. 2190/20 όπως ισχύει και
ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή
Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα
ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι
πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες,
ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Αν ένας
σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες, θεωρείται ότι
έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το
διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα
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καταχωρηθεί στα πρακτικά του. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να
απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο.
2.1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του με
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου μετά την εκλογή του. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ.
Όταν ο πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει στις αρμοδιότητες του
ο αντιπρόεδρος. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται
από ένα σύμβουλο, που τον ορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Το Διοικητικό
Συμβούλιο δικαιούται με απόφαση του να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, ο οποίος θα διευθύνει τις εργασίες της
εταιρίας.
2.1.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας. Αποφασίζει για
όλα τα θέματα και τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία στα πλαίσια του
εταιρικού σκοπού, εκτός από εκείνα τα ζητήματα που σύμφωνα με το νόμο ή το
καταστατικό ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την
άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της
εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη καθορίζοντας ταυτόχρονα στη σχετική
απόφαση την έκταση της ανάθεσης αυτής καθώς και το σχετικό χρονικό διάστημα.
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης με απόφασή του να ορίζει ότι οι
σύμβουλοι στους οποίους παραχωρούνται εξουσίες και αρμοδιότητες κατά τα
ανωτέρω, έχουν δικαίωμα να παραχωρούν, μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται
από την απόφαση, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που τους δίνονται σε ένα ή
περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της εταιρίας ή σε
άλλα πρόσωπα που έχουν τις απαραίτητες τεχνικές ή άλλες ιδιότητες. Το
Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την
παραλαβή των εγγράφων που κοινοποιούνται στην εταιρία.
2.1.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το
καταστατικό οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο
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συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων. Οι
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της
Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε
οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη
συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα
μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη
αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή
τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του
τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση
πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς
τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή
απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το
Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να
συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την
υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή
του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή
εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να
συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών
από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική
πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα
μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη
συνεδρίαση.
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2.1.5 Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός συμβούλου, ουδέποτε όμως ο
αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των τριών. Οι
αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
συμβούλων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Απών σύμβουλος επιτρέπεται να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο με
εξουσιοδότηση απλή που σημειώνεται στα πρακτικά και παραμένει στο αρχείο της
εταιρείας. Κάθε μέλος της εταιρίας μπορεί να εξουσιοδοτεί μόνο έναν απόντα
σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να
ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.
2.1.6 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται
σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον
αναπληρωτή του και από τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση.
Γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι είτε μέλος του
διοικητικού συμβουλίου είτε τρίτο πρόσωπο και εκλέγεται από το ΔΣ. Τα μέλη
του ΔΣ δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της
συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, όμως δικαιούνται να ζητήσουν την
καταχώρηση της γνώμης τους, αν έχουν διαφωνήσει στη λήψη της απόφασης, κατά
τη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδρίασης από μέλος του
Δ.Σ. πρέπει να καταχωρείται στα πρακτικά. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των
πρακτικών του ΔΣ υπογράφονται από τον Πρόεδρο. Όταν αυτός κωλύεται ή
απουσιάζει, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο, αυτός δε αναπληρώνεται από
έναν από τους υπολοίπους συμβούλους, που ορίζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα
αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η κατάρτιση και υπογραφή
πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με
απόφαση του Δ.Σ. ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
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2.1.7. Συνήθως οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη
χρήση του 2018 πραγματοποιηθήκαν με τη συμμετοχή του συνόλου των μελών
του
2.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ

ΤΑ

ΜΈΛΗ

ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

2.2.1 Το Δ.Σ. της εταιρίας αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
1.

Ιωάννης

Καματάκης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
2. Παρασκευή Ζαχαριάδου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (Μη Εκτελεστικό)

3. Δημήτριος Κατραβάς

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

4. Παντελής, Στυλιανός Παπαγεωργίου ΜΕΛΟΣ (Μη Εκτελεστικό)
5. Δημήτριος Κωνσταντούλας

ΜΕΛΟΣ (Μη Εκτελεστικό)

6. Νικόλαος Κούλης

ΜΕΛΟΣ (Μη Εκτελεστικό)

7. Ιωάννης Ζάννας

ΜΕΛΟΣ (Εκτελεστικό)

8. Στέργιος Τριανταφυλλίδης

ΜΕΛΟΣ (Μη Εκτελεστικό)

9. Ευστάθιος Κυριακόπουλος

ΜΕΛΟΣ (Εκτελεστικό)

10. Μουρτάντα Μωχάμεντ Αλή Σαούγκι ΜΕΛΟΣ (Μη Εκτελεστικό)
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12.04.2024.
2.2.2 Συνοπτικά βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Ιωάννης Καματάκης γεννήθηκε το 1970. Είναι πτυχιούχος Πολιτικός
Μηχανικός του Α.Π.Θ. Είναι ο ιδρυτής της Εταιρείας.
Η Παρασκευή Ζαχαριάδου γεννήθηκε το 1972. Είναι συνιδρυτής της Εταιρίας.
Ο Παντελής, Στυλιανός Παπαγεωργίου γεννήθηκε στη Βοστώνη των Η.Π.Α. το
έτος 1971 και είναι οικονομολόγος.
Ο κ. Κατραβάς γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 και είναι Χημικός Μηχανικός
(ΕΜΠ) με μετεκπαίδευση στο INSEAD (Γαλλία).
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Ο Δημήτρης Κωνσταντούλας γεννήθηκε το 1966. Είναι απόφοιτος του Νομικού
τμήματος του Α.Π.Θ., δικηγόρος με εξειδίκευση σε θέματα πληροφορικής και
πνευματικών δικαιωμάτων.
Ο Νικόλαος Κούλης Γεννήθηκε το 1957. Ο κ. Κούλης είναι απόφοιτος του
Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
(δεύτερος στην τάξη του το 1979), και του The Wharton School, University of
Pennsylvania (MBA 1983).
Ο Ιωάννης Ζάννας Γεννήθηκε το 1980. Είναι απόφοιτος του τμήματος
Οικονομικών Επιστημών το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με master degree in
Business Administration από το University of London. Το 2008 εντάχθηκε στο
δυναμικό της MLS ως υπεύθυνος πιστωτικού ελέγχου. Από τον Ιανουάριο του
2010 ανέλαβε καθήκοντα financial manager ενώ από τον Ιανουάριο του 2012
είναι Επιχειρησιακός Διευθυντής της εταιρίας.
O Στέργιος Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε το 1956. Είναι απόφοιτος του
Οικονομικού τμήματος της νομικής σχολής του ΑΠΘ. Εργάσθηκε έως το 2009
στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδας, απ’ όπου αποχώρησε κατέχοντας τη θέση
Διευθυντή καταστήματος.
Ο Ευστάθιος Κυριακόπουλος γεννήθηκε το 1975. Είναι διπλωματούχος σχολής
προγραμματιστών Η/Υ.
Ο Χρήστος Αντωνιάδης γεννήθηκε το 1972. Είναι απόφοιτος του Νομικού
τμήματος του Α.Π.Θ., με μεταπτυχιακές σπουδές σε “European Law”
πανεπιστήμιο Essex, δικηγόρος με εξειδίκευση σε θέματα εμπορικού δικαίου.
2.3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
2.3.1 Η επιτροπή Ελέγχου της οποίας οι αρμοδιότητες ορίζονται από τη κείμενη
νομοθεσία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
1) Ιωάννη Παπασυμεών του Εμμανουήλ (συνταξιούχο ορκωτό λογιστή), ως
Πρόεδρο της Επιτροπής.
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2) Στέργιο Τριανταφυλλίδη του Ιωάννη (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.) ως μέλος της
Επιτροπής

και

3) Χρήστο Αντωνιάδη του Νικολάου (ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ.) ως μέλος της
Επιτροπής».
2.3.2 Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη χρήση 2018 συνεδρίασε δύο φορές.
2.3.3 Να διευκρινισθεί ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας που διενεργεί τον
έλεγχο των ετήσιων και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δεν παρέχει
στην Εταιρεία άλλου είδους ελεγκτικές

υπηρεσίες, διασφαλίζοντας έτσι την

αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία του.
3. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων
3.1 Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία
εσωτερικού ελέγχου και πραγματοποιείται σύμφωνα με το Κανονισμό Εσωτερικού
Ελέγχου.
3.1.1 Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει
γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών
και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία
της Διοίκησης προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι απαιτούμενες
πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης
διασφάλισης για την κατάρτιση μίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από
ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που
περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν καθώς επίσης και
του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν
αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας.
3.1.2 Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και
των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε
ελεγχόμενη περίοδο επιλέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε
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σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός μεν η λειτουργία και
οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία
των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του ν.
3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών
Ανακοινώσεων.
3.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Η Εταιρεία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγμένων
μηχανογραφικών υποδομών που εξασφαλίζουν μέσα από σειρά δικλείδων
ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών. Παράλληλα ανάλυση
των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα
σημαντικά

πεδία

της

επιχειρηματικής

δραστηριότητας.

Αντιπαραβολές

πραγματοποιούνται μεταξύ πραγματικών, ιστορικών και προϋπολογισμένων
λογαριασμών εσόδων και εξόδων με επαρκή λεπτομερή εξήγηση όλων των
σημαντικών αποκλίσεων.
4. Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας
Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά
όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας
Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό
τμήμα της ετήσιας Έκθεσης (Διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας.
Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
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Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την
κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «MLS
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη χρηματοοικονομική
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ)
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας,
σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής
μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα
με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να
παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την
επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των
οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι
σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του
ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης
μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά.
1. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Αντιμετώπιση
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θέματος
Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία
της
εταιρείας ανήλθαν για την ετήσια περίοδο
που έληξε την 31.12.2018 σε ποσό € 25,5
εκ. περίπου (ενώ σε ποσό € 19,7 εκ.
περίπου κατά την 31.12.2017).
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν
κυρίως σε λογισμικά προγράμματα, τα
οποία είτε έχουν δημιουργηθεί από
τρίτους είτε
είναι εσωτερικώς
δημιουργούμενα από το τμήμα ανάπτυξης
της εταιρείας.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται
σε απόσβεση με βάση την ωφέλιμη ζωή
που έχει εκτιμήσει η διοίκηση της
εταιρείας. Επίσης, σε ετήσια βάση, εφόσον
υπάρχουν ενδείξεις, τα άυλα περιουσιακά
στοιχεία ελέγχονται για απομείωση της
αξίας τους.
Λόγω του σημαντικού ύψους του
κονδυλίου
και
της
φύσης
της
δραστηριότητας
της
εταιρείας,
αναγνωρίσαμε την συγκεκριμένη περιοχή
ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα
ελέγχου.
Πληροφορίες σχετικά με τις λογιστικές
πολιτικές αναγνώρισης των «Άυλων
περιουσιακών στοιχείων» αναφέρονται
στην
σημείωση
6.02
της
ετήσιας οικονομικής έκθεσης.

2.
Ανακτησιμότητα
απαιτήσεων

Η ελεγκτική μας προσέγγιση
περιέλαβε μεταξύ των άλλων και τις
ακόλουθες ελεγκτικές διαδικασίες:
- Εκτίμηση της καταλληλότητας
των μοντέλων υπολογισμού και
διαχωρισμών των δαπανών σε
ανάπτυξη και έρευνα που εφαρμόζει
η διοίκηση σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ΔΛΠ 38.
- Επισκόπηση του τρόπου
μεταφοράς
του
κόστους
δημιουργίας των αΰλων για να
διασφαλιστεί ότι: α) είναι εύλογος
β) έχει εφαρμοστεί με συνέπεια γ)
το
κόστος
ανάπτυξης
έχει
κεφαλαιοποιηθεί σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ΔΛΠ 38.
- Αξιολόγηση της εκτίμησης της
διοίκησης για το κατά πόσον
υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης των
εν λόγω περιουσιακών στοιχείων
σύμφωνα με το ΔΛΠ 36.
- Εξέταση των παραδοχών της
διοίκησης
σχετικά
με
τον
προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής
τους και έλεγχος της ορθότητας
του υπολογισμού των αποσβέσεων.
-Αξιολόγηση της επάρκειας και της
καταλληλότητας
των
γνωστοποιήσεων στην σημείωση
6.02
των
οικονομικών
καταστάσεων.

εμπορικών Αντιμετώπιση
θέματος
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Την 31.12.2018 οι εμπορικές απαιτήσεις
της εταιρείας ανέρχονται σε € 5,9 εκ.
περίπου (€ 7,2 εκ. περίπου την
31.12.2017) ενώ η σχετική συσσωρευμένη
απομείωση ανέρχεται σε € 1,3 εκ. περίπου
(€ 302 χιλ. περίπου την 31.12.2017).
Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση της
ανακτησιμότητας
των
εμπορικών
απαιτήσεων της εταιρείας είναι ένα από τα
σημαντικότερα θέματα ελέγχου, αφενός
γιατί οι εμπορικές απαιτήσεις είναι κύριο
στοιχείο
των
κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων και αφετέρου
λόγω των σημαντικών εκτιμήσεων και
κρίσεων της Διοίκησης.
Η Διοίκηση αξιολογεί στη λήξη κάθε
περιόδου αναφοράς την ανακτησιμότητα
των εμπορικών απαιτήσεων της εταιρείας,
προκειμένου αυτές να απεικονίζονται στο
ανακτήσιμο ποσό τους, αναγνωρίζοντας
τις απαιτούμενες προβλέψεις ζημιάς
απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει
σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις, σε
σχέση και με την ορθή εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9 από την 1η Ιανουαρίου 2018

Οι ελεγκτικές μας διαδικασίες
σχετικά με την ανακτησιμότητα
των
εμπορικών
απαιτήσεων
περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων:

-Την κατανόηση και την εξέταση
των
διαδικασιών
πιστωτικού
ελέγχου καθώς και την εξέταση των
βασικών δικλείδων σχετικά με τη
χορήγηση
πιστώσεων
στους
πελάτες.

-Την αξιολόγηση των παραδοχών
και της μεθοδολογίας που
χρησιμοποιήθηκε από τη διοίκηση
σχετικά με τον προσδιορισμό της
ανακτησιμότητας των εμπορικών
απαιτήσεων ή του χαρακτηρισμού
τους ως επισφαλείς.

- Την αξιολόγηση των επιπτώσεων
από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9
στην κλειόμενη χρήση, η οποία
οδήγησε
σε
αντίστοιχη
προσαρμογή
της
λογιστικής
Πληροφορίες σχετικά με τις λογιστικές
πολιτικής της εταιρείας, για την
πολιτικές της εταιρείας για τις εμπορικές
αντιμετώπιση
των
ζημιών
απαιτήσεις, αναφέρονται στην σημείωση
απομείωσης για τις εμπορικές
6.05 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
απαιτήσεις.
Την
λήψη
επιστολών
επιβεβαίωσης υπολοίπων για ένα
αντιπροσωπευτικό
δείγμα
εμπορικών
απαιτήσεων
και
εκτέλεση
διαδικασιών
μεταγενέστερα της ημερομηνίας
αναφοράς
των
οικονομικών
καταστάσεων για εισπράξεις έναντι
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των υπολοίπων λήξης της χρήσης.
-Την εξέταση της απαντητικής
επιστολής του νομικού συμβούλου
της εταιρείας, για τον εντοπισμό
θεμάτων
που
υποδεικνύουν
υπόλοιπα εμπορικών απαιτήσεων
ενδεχομένως μη ανακτήσιμα στο
μέλλον.
-Την εξέταση του υπολογισμού της
απομείωσης
των
εμπορικών
απαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη
συγκεκριμένες παραμέτρους για
οφειλέτες, όπως την ληκτότητα
υπολοίπων,
τους
μεγάλους
οφειλέτες και τους οφειλέτες
υψηλού κινδύνου.
-Την αξιολόγηση της επάρκειας και
της
καταλληλότητας
των
γνωστοποιήσεων στη σημείωση
6.05
των
οικονομικών
καταστάσεων.

Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες
περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την
οποία γίνεται σχετική αναφορά στην «Έκθεση επί άλλων Νομικών και
Κανονιστικών Απαιτήσεων», στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση
ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες
πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής
συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
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Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι
να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν
οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή
τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς
εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο
συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες,
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να
αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των
οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για
την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με
τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη
εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση
ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει.
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη
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όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί
στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις
οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος,
σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται
στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που
οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία,
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της
λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά
με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως
προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι
στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις
είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν
ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
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 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς
και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες
συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το
σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά
ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε
συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και
γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα
να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα
προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση,
καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσεως και ως εκ τούτου αποτελούν
τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της
Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής
Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (μέρος Β),
σημειώνουμε ότι:
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται
δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία
που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.
β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α και
της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920
και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018.
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γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία
«MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.
2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου
Η γνώμη μας επί των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη
Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που
προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
αριθ. 537/2014.
3. Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών
Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ.
537/2014 ή λοιπές επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες.
4. Διορισμός Ελεγκτή
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με
την από 29/06/2007 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των
μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μια συνολική
περίοδο 12 ετών με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής
γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2019

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14661
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΣΤ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
από 1.01.2018 έως 31.12.2018
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E.
Ε
ΕΤ
ΤΗ
ΗΣ
ΣΙΙΕ
ΕΣ
ΣΟ
ΟΙΙΚ
ΚΟ
ΟΝ
ΝΟ
ΟΜ
ΜΙΙΚ
ΚΕ
ΕΣ
ΣΚ
ΚΑ
ΑΤ
ΤΑ
ΑΣ
ΣΤ
ΤΑ
ΑΣ
ΣΕ
ΕΙΙΣ
Σ
ττηηςς 3311ηηηςςς Δ
Δεεκκεεμμββρρίίοουυ 22001188
((11 ΙΙααννοουυααρρίίοουυ 22001188 έέωωςς 3311 Δ
Δεεκκεεμμββρρίίοουυ 22001188))
σσύύμμφφωωνναα μμεε τταα Δ
Διιεεθθννήή Π
Πρρόόττυυππαα Χ
Χρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς Α
Αννααφφοορράάςς

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ: 57957704000 (Πρώην Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών
: 34194/06/Β/95/14)
Δήμος Πυλαίας Θεσσαλονίκης
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1.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2018
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 ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
5.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η MLS Πληροφορική Α.Ε. είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία, υπόκειται στο κωδ. Ν.
2190/1920 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 Μητρώου
34194/06/Β/95/14. Το site της είναι www.mls.gr και είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου
2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Απριλίου 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 Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΔΛΠ) και διερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών
των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αποτίμηση ορισμένων στοιχείων του
Ενεργητικού και του Παθητικού σε εύλογη αξία, την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί
από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Η ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη
χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη
διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Επίσης
απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και
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τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό
αναφορά.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018, είναι συνεπείς με αυτές που
χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη
χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 σύμφωνα με τα ΔΠΧA, με εξαίρεση την
υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των οποίων έγινε
υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2018.
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με τις οικονομικές
καταστάσεις της 31.12.2017 που έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., καθότι με
αυτόν τον τρόπο προσφέρεται πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση στον αναγνώστη.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και οι αναφορές που τις
συνοδεύουν, ενδέχεται να εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που
αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα σε σχέση με τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις
οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη εάν αλλάξουν τα
γεγονότα ή οι υποθέσεις που αφορούν σε μελλοντικά γεγονότα σαν αποτέλεσμα νεότερης
πληροφόρησης περί αυτών των μελλοντικών γεγονότων ή εξ άλλης αιτίας.
Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι
υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η
Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα.
Στην χρήση 2018 η Εταιρεία υιοθέτησε τα πρότυπα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9. Όπου δεν
αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη
φορά στη χρήση 2018, δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν υιοθέτησαν πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν
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εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν
υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2018.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2018
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο
περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση
και τη λογιστική αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών μέσων. Το πρότυπο
αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.
Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22
Νοεμβρίου 2016.
Επίδραση στην κατάσταση οικονομικής θέσης (αύξηση/ (μείωση)) της 31 Δεκεμβρίου
2017 όπως δημοσιεύτηκε:
Απόσπασμα από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

( i ) ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ
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Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής του της Εταιρείας για την
αντιμετώπιση των ζημιών απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
καθώς αντικατέστησε το χειρισμό του ΔΛΠ 39 για αναγνώριση πραγματοποιηθέντων
ζημιών με την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Αναφορικά με το
λογαριασμό «Πελάτες», η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του
προτύπου και υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε πίνακας με τον οποίο
υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από
παρελθόντα γεγονότα, καθώς και προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης
των πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος.
Για τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία οι αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές υπολογίζονται για 12μηνη περίοδο. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για τη
12μηνη περίοδο είναι η αναλογία των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη
διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από
πιστωτικά γεγονότα που είναι πιθανόν να συμβούν σε διάστημα 12 μηνών από την
ημερομηνία του ισολογισμού. Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρξει σημαντική αύξηση του
πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη θα βασιστεί στις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου.
Η Εταιρεία θεωρεί πως η μη είσπραξη απαιτήσεων για περισσότερες από 90 ημέρες
συνιστά πιστωτικό γεγονός. Παρόλα αυτά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να
αξιολογηθεί για συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία, ότι υφίσταται ή δεν υφίσταται
πιστωτικό γεγονός όταν υπάρχει εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση που υποδεικνύει
ότι η είσπραξη των ποσών που έχουν οριστεί με βάση τη σχετική σύμβαση δεν είναι
πιθανό να εισπραχθούν στο σύνολό τους ή το αντίθετο.
Η επίδραση της αναπροσαρμογής αυτής στην κατάσταση οικονομικής θέσης κατά την 1
Ιανουαρίου 2018 για την Εταιρεία ήταν μείωση 732.828 € στο λογαριασμό
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«Αποτελέσματα Εις Νέο», μείωση ύψους 977.101 € στο λογαριασμό «Πελάτες», αύξηση
των Αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων κατά 244.275 €.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15
«Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με
πελάτες», το οποίο αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και
συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11
Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18,
ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31.
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15 με
σκοπό να παρασχεθούν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Το
ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που εφαρμόζεται για έσοδα που
προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα
από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Το πρότυπο εφαρμόζεται επιπλέον
για την αναγνώριση και επιμέτρηση κερδών και ζημιών από την πώληση μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν συγκαταλέγονται στις
συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας (π.χ. πωλήσεις παγίων ή άυλων περιουσιακών
στοιχείων).
Από 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησε το νέο πρότυπο εφαρμόζοντας την
τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση χωρίς να υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή στη
συγκριτική πληροφόρηση. Συνεπώς η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 δεν είχε αντίκτυπο στα
αποτελέσματα εις νέον ούτε χρειάστηκαν προσαρμογές για τη μετάβαση σε αυτό. Παρόλο
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που το ΔΠΧΑ 15 δεν εισάγει ουσιώδεις διαφορές από τις τρέχουσες λογιστικές πολιτικές
της Εταιρείας, η αντίστοιχη λογιστική πολιτική διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο όταν εκπληρώνεται μια συμβατική υποχρέωση προς τον
εκάστοτε πελάτη με την παράδοση αγαθού ή την παροχή υπηρεσίας (που ταυτίζεται με
το χρόνο που ο έλεγχος επί του αγαθού ή της υπηρεσίας περνάει στον πελάτη).. Εάν μία
σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερες από μια συμβατικές υποχρεώσεις η συνολική αξία
της σύμβασης επιμερίζεται στις επιμέρους υποχρεώσεις με βάση τις επιμέρους αξίες
πώλησης. Το ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται είναι το ποσό που έχει επιμεριστεί
στην αντίστοιχη συμβατική υποχρέωση που εκπληρώθηκε, με βάση το αντίτιμο που
αναμένεται να λάβει η Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης. Τυχόν
μεταβλητό αντίτιμο περιλαμβάνεται στο ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται, στο βαθμό
που δεν είναι σημαντικά πιθανό το ποσό αυτό να αντιλογιστεί στο μέλλον.
Τα δικαιώματα για μελλοντικές εκπτώσεις με βάση τον όγκο των πωλήσεων,
αξιολογούνται από την Εταιρεία, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν αποτελούν ουσιώδη
δικαιώματα τα οποία ο πελάτης δεν θα αποκτούσε εάν δεν είχε συνάψει τη συγκεκριμένη
σύμβαση. Για όλα αυτά τα δικαιώματα η Εταιρεία αξιολογεί την πιθανότητα εξάσκησής
τους και στη συνέχεια το μέρος του εσόδου το οποίο αναλογεί στο συγκεκριμένο
δικαίωμα αναγνωρίζεται όταν το δικαίωμα είτε εξασκηθεί είτε λήξει.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου προτύπου η Εταιρεία κατέληξε ότι οι μελλοντικές
εκπτώσεις επί του όγκου των πωλήσεων δημιουργούν δικαίωμα για το οποίο θα πρέπει να
γίνεται πρόβλεψη και να αναγνωρίζεται κατά το χρόνο άσκησης ή λήξης του. Η Εταιρεία
παρέχει στους πελάτες εκπτώσεις επί του όγκου πωλήσεων με βάση τα όρια που
καθορίζονται στις μεταξύ τους συμβάσεις. Όλες αυτές οι εκπτώσεις λογίζονται εντός του
οικονομικού έτους και συνεπώς η εφαρμογή του νέου προτύπου έχει μηδενική επίδραση
στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Το έσοδο από συμβάσεις με πελάτες σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της Εταιρείας
αναλύεται σε δύο κατηγορίες ανά επιχειρησιακό τομέα και ανά τύπο αγοράς στη
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Σημείωση 6.15. Επιπλέον η Εταιρεία κατέληξε πως η μεταφορά του ελέγχου των
προϊόντων στον πελάτη πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όταν η εταιρία
έχει μεταβιβάσει στον πελάτη - αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη των προϊόντων
και ο πελάτης - αγοραστής έχει αποδεχτεί την ανάληψη των ουσιαστικών κινδύνων και τα ωφελειών
που απορρέουν από τη μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων, καθώς τότε είναι σε θέση να
λάβει και τα οφέλη των συγκεκριμένων προϊόντων.
ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ
9 με το ΔΠΧΑ 4».
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4
ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου
προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου
τροποποιημένου από το συμβούλιο ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο
προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα:
•

δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να

αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια (ή
τις τυχόν αποκλίσεις) που μπορεί να προκύψει όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν την
έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
•

παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο

συνδέονται με τις ασφάλειες, μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή
του ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα αναβάλουν την εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα
χρηματοοικονομικά μέσα.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεμβρίου
2017.
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές»
Η Διερμηνεία 22 εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 και διευκρινίζει
το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την
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πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη
νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από
την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το
σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία
της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η
ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του
περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν
πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής
καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28η Μαρτίου 2018.
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016
διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από
τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης..
Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον
ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη
χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 14η Μαρτίου
2018.
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση)
“Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών”
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και
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το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή
που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς
τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση
την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί
εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης
υποχρεούται να παρακρατεί ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των
εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 26η Φεβρουαρίου 2018.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8
Δεκεμβρίου 2016, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1
Ιανουαρίου 2018 υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 7η Φεβρουαρίου 2018.
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς
Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που
προβλέπονταν από το Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν
υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες.

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του
σκοπού του προτύπου.
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι
ορισμένες από τις γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας που έχουν
ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή
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συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. Ως
κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται
προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες».
ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε
κοινοπραξίες που κατέχονται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης
επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να
επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια
επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν
έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17.
Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν
χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν
μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την
πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός
εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να
κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις,
και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο
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πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017.
Την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρία έχει δεσμεύσεις
σε μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις ύψους €164 χιλ. (σημείωση 6.26). Ωστόσο, η
Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης του ύψους των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων για μελλοντικές πληρωμές, που θα αναγνωριστούν λόγω των
δεσμεύσεων αυτών και του τρόπου που αυτές οι δεσμεύσεις θα επηρεάσουν τόσο τα
αποτελέσματα, όσο και την ταξινόμηση των ταμειακών ροών.

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά
προπληρωμής με αρνητική αποζημίωση»
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9
ώστε να δοθεί η δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με
χαρακτηριστικά

προπληρωμής

τα

οποία

επιτρέπουν

ή

απαιτούν

από

ένα

αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να εισπράξει
αποζημίωση για τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται
στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η
τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 22 Μαρτίου 2018.
Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική)επίπτωση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων
φορολογίας εισοδήματος»
Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους
(φορολογική ζημία), τις φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες,
τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν
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υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το
ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται:
εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα

•

και υπό την παραδοχή ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές
έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών
η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους

•

(φορολογικής ζημίας), των φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών
ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών από
τις φορολογικές Αρχές, και
•

η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι

περιστάσεις.
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2019.
Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»
Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το
υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4.
To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις
γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο
ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια. Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην
διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη
χρήση:


αμερόληπτων αναμενόμενων
ταμειακών

ροών με

σταθμισμένων

εκτιμήσεων μελλοντικών

βάση επικαιροποιημένες παραδοχές,
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προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών
των συμβάσεων και



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

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2021.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον
Δεκεμβρίου του 2017, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1
Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω
τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά
τον έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να
προχωρήσει σε αποτίμηση των συμφερόντων που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση
αυτή. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει,
αλλά δεν έχει από κοινού τον έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από
κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση
όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην κοινή
επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου.
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος
Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα
πρέπει να καταχωρίζει όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή
μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια,
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ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία
προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση
περιουσιακού στοιχείου παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο
έχει καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του
δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού
κατά τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις
και κοινοπραξίες»
Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το
Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που
παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει
να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες,
συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η
μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής
επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή
διακανονισμός του Προγράμματος Παροχών.
Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε
τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να
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προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα
καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης,
περικοπής ή διακανονισμού, απαιτείται επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή
απαίτησης των καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και
κατά τον επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειμένου να
προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά
την αλλαγή στο πρόγραμμα. Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται
η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά
με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης (ανώτατο όριο περιουσιακού
στοιχείου ). Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που
εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2018)
Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει:
-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων,
-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς
και των εσόδων και των εξόδων,
-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις,
-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να
χρησιμοποιούνται και,
-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις.
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Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον
προετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές
για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των
υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής μεταξύ λογιστικών
πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις
παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των
προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές
βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2020
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού»
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον
οποίο πρέπει να εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι
στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία
σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο
οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο
επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών
Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές
Εκτιμήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι
συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2020.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει
τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά
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επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Ο τροποποιημένος ορισμός της
επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας επιχείρησης, που είναι η
παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε στις
αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού
οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες. Οι
εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε
εξαγορές που θα πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
5.3 Σημαντικές Λογιστικές Αρχές
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Η κατάρτιση των 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 31 η Δεκεμβρίου
2017, εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των
οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Οι κυριότερες
λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών
καταστάσεων επεξηγούνται παρακάτω. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης
Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Απριλίου 2019 και
έχουν αναρτηθεί στο site www.mls.gr.
5.3.1 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
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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.
5.3.2 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.
5.3.3 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
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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.
5.3.4 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.

5.3.5 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
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ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση τα λοιπά αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά
στοιχεία της Εταιρίας.
5.3.6 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.
5.3.7 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.
5.3.8 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
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προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά την οποία καθορίστηκαν
αυτά τα ποσά.
5.3.9 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.
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.
5.3.10 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
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ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.
5.3.11 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 31.12.2018 περιλαμβάνουν χώρους που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες
της Εταιρείας.
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού προσδιορίζονται
μέσω της ωφέλιμης ζωής τους και είναι ως εξής:

5.3.12 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).
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

72

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
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.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

73

5.3.13 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.
5.3.14 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.
5.3.15 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της μέσης τιμής.
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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.
5.3.16 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.
5.3.17 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

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

75

ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και
καταθέσεις στην τράπεζα μείον τραπεζικές υπεραναλήψεις.
5.3.18 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
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 κωδ. Νόμο 2190/1920 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.
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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.
5.3.19 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
επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
με την σταθερή μέθοδο στην αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών
στοιχείων.
5.3.20 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,
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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
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 εισπράτονται εξαιρουμένων των εξόδων συναλλαγής, καταχωρούνται στο
μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αξία) και στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.
Στα πλαίσια της ετήσιας εφαρμογής του Προγράμματος για το έτος 2006, εκδόθηκαν
191.500 νέες μετοχές και για το έτος 2007, εκδόθηκαν 249.000 νέες μετοχές.
5.3.21 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.
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5.3.22 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.
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.
5.3.23 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.
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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
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
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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.
(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.
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(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.
5.3.24 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
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την
31η Δεκεμβρίου 2017 αναλύονται ως ακολούθως:

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε ενσώματα πάγια στοιχεία ανήλθαν στη χρήση από
1.01.2018 έως 31.12.2018 σε 28 χιλ. €.
Οι αξίες κτήσεως και οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων αναλύονται ως εξής :
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6.02 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017 αναλύονται
ως ακολούθως :
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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 στη χρήση από 1.01
έως 31.12.2018 σε € 8,3 εκατ. κυρίως στην ανάπτυξη προϊόντων στους τομείς που αφορούν
προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης (MAIC) το ύψος των επενδύσεων για το 2018 για την ανάπτυξη της
MAIC ανήλθε σε € 5,2 εκατ., και τα υπόλοιπα € 3,2 εκατ. στους τομείς της κινητής τηλεφωνίας και των
Tablets.
Ο καταμερισμός των συνολικών επενδύσεων (υπολειμματική αξία), όπως αυτές παρουσιάζονται στις
οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της 31.12.2018, στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (MAIC)
και στις λοιπές δραστηριότητες της εταιρίας είναι:

6.03 Αναβαλλόμενη φορολογία
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Η αναβαλλόμενη φορολογία που εμφανίζεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017 αναλύεται ως
ακολούθως :

Η κίνηση στη χρήση, 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 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017 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 31.12.2018 για την αποτίμηση των αποθεμάτων λήφθηκαν υπόψη τα παραπάνω
κριτήρια και κρίθηκε ότι δεν απαιτείται επιπλέον πρόβλεψη υποτίμησης. 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 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017 αναλύονται ως ακολούθως:

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
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χαρακτηριστεί ως επισφαλείς αλλά και απαιτήσεις με βάση την ενηλικίωση των ανοιχτών
υπολοίπων.
Η μεταβολή στην πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσει αναλύεται ως ακολούθως:

Η ενηλικίωση των εμπορικών απαιτήσεων από πελάτες στις 31.12.2018, 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 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η
Δεκεμβρίου 2017 αναλύονται ως ακολούθως:
31.12.2018
Μετοχές εταιριών εισηγμένων στο ΧΑΑ

Μετοχές εταιριών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ και λοιπά χρεόγραφα

31.12.2017
Μετοχές εταιριών εισηγμένων στο ΧΑΑ
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Μετοχές εταιριών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ

Τα παραπάνω διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης, εκτός από τις
μετοχές της εταιρίας ΝΕΑ MEDIA ΑΒΕΕ η αξία κτήσης των οποίων διαγράφηκε σε
βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης επειδή 1. Όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της
NEA MEDIA στις 30.06.2013 οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται σε 2,6 εκατ. Ευρώ και
ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για τη χρήση 1.07.2012 – 30.06.2013 9 χιλ ευρώ, 2.
Υπάρχουν 15 διαταγές πληρωμής εναντίον της NEA ΜΕDIA συνολικής αξίας 8,2 εκατ.
ευρώ και 54 ακάλυπτες επιταγές αξίας 594 χιλ. ευρώ και 3. Η εταιρία έχει διακόψει τη
λειτουργία της. Επομένως, τα αποτελέσματα χρήσης επιβαρύνθηκαν με 676.077 ευρώ,
μειώνοντας αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη της εταιρίας για τη χρήση 2013.
6.07 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού που εμφανίζονται στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017
αναλύονται ως ακολούθως :

Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν απαιτήσεις από Ευρωπαϊκά προγράμματα €0,2 εκατ.,
προκαταβολές σε προμηθευτές €1,9 εκατ., και λοιπές απαιτήσεις € 0,4 εκατ.
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Το ποσό των 1,4 εκατ. € των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, αφορά κατά €1,3
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 1,3 εκατ. € θα
επιστραφεί στην εταιρία εντός του πρώτου τριμήνου του 2019.
6.08 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Τα διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017
αναλύονται ως ακολούθως:

Τα διαθέσιμα αφορούν μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου
2018 και 31η Δεκεμβρίου 2017. 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 31η Δεκεμβρίου 2018 και 31η
Δεκεμβρίου 2017 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 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017 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 ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017
αναλύονται ως ακολούθως:

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

92

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 ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017
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 31.12.2018, 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 31.12.2018, 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 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017 αναλύονται
ως ακολούθως :

6.13 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
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Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017
αναλύονται ως ακολούθως:

6.14 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και την 31η Δεκεμβρίου 2017
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 € 1,7 εκατ.
6.15 Σύνολο Κύκλου εργασιών
Ο κύκλος εργασιών που εμφανίζεται στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της
Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2017, αναλύεται ως ακολούθως:
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης - επιχειρηματικοί τομείς
Τομείς δραστηριότητας MLS Πληροφορική
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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.
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.
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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
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
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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
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
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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 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018,
αναλύονται παρακάτω:

Τα δε αποτελέσματα ανά τομέα είναι τα παρακάτω:
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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.
6.16 Κόστος πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της
Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2017, αναλύονται ως ακολούθως:
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6.17 Άλλα έσοδα
Τα λοιπά έσοδα που εμφανίζονται στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της
Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2017, αναλύονται ως ακολούθως:

6.18 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εμφανίζονται στην Κατάσταση συνολικού
εισοδήματος της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2017,
αναλύονται ως ακολούθως :
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6.19 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης που εμφανίζονται στην Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της
Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2017, 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 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2017,
αναλύονται ως ακολούθως :

6.21 Κόστος μισθοδοσίας
Το κόστος μισθοδοσίας που περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης
Δεκεμβρίου 2018 και 31ης Δεκεμβρίου 2017, αναλύεται ως ακολούθως :
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Το ανωτέρω κόστος μισθοδοσίας, μερίζεται στις διάφορες λειτουργίες της Εταιρείας ως
ακολούθως:

6.22 Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου
2018 και 31ης Δεκεμβρίου 2017, αναλύονται ως ακολούθως:

Το ανωτέρω ποσό των αποσβέσεων, μερίζεται στις λειτουργίες της Εταιρείας ως
ακολούθως:
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6.23 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα που εμφανίζονται στην Κατάσταση
συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας από 1.01 έως 31.12.2018 και από 1.01 έως
31.12.2017, αναλύονται ως ακολούθως :

6.24 Φόροι
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της 31ης
Δεκεμβρίου 2018 και 31ης Δεκεμβρίου 2017, αναλύεται ως ακολούθως :
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Για τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας κατά την 31.12.2018 ο
τρέχων φόρος υπολογίστηκε με 29%, 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 χρήσης που έληξε στις 31.12.2018
έχουν ως εξής:
Η αύξηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά 5,8 εκατ. ευρώ (αφαιρουμένων των
αποσβέσεων περιόδου) οφείλεται στις επενδύσεις € 5,2 εκατ., που πραγματοποιήθηκαν
στο 2018 και αφορούν την ολοκλήρωση της επένδυσης στην τεχνητή νοημοσύνη
(MAIC), το συνολικό ύψος της οποίας στις 31.12.2018 ανήλθε σε €10,5 εκατ. Οι
υπόλοιπες 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 κυρίως και σε νέα καινοτόμα
προϊόντα.
Η μείωση των απαιτήσεων από πελάτες κατά € 2,3 εκατ. ευρώ οφείλεται στην
αυστηρότερη πολιτική που εφάρμοσε η εταιρία και πέτυχε να μειώσει το μέσο χρόνο
είσπραξης των εμπορικών απαιτήσεων, αλλά και στην κατά € 1 εκατ. προσαρμογή βάσει
του ΔΠΧΑ 9. Στο 2018 η πίστωση των πελατών ανήλθαν στις 90 ημέρες από 110 που
ήταν το 2017.
Η μείωση των διαθεσίμων κατά 2,2 εκατ. ευρώ €, οφείλεται κυρίως στις αυξημένες
ανάγκες της εταιρίας για επενδύσεις..
Η μείωση των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων κατά € 0,75 εκατ. ευρώ
οφείλετε στην πληρωμή των δόσεων του 2018 προς την BLACK SEA.
Η αύξηση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές κατά €1,3 εκατ. οφείλεται στις βελτιωμένες
συμφωνίες ως προς το χρόνο πίστωσης που πέτυχε η εταιρία το 2018. Η αύξηση των
λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά€ 0,7 εκατ. οφείλεται κυρίως στις αυξημένες
επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση.
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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.
β. Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 υπήρχαν συμφωνίες
λειτουργικής μίσθωσης που αφορούσαν την ενοικίαση μεταφορικών μέσων.
Τα μισθώματα που προέκυψαν από τις παραπάνω λειτουργικές μισθώσεις και
καταβλήθηκαν από 1.01 – 31.12.2018 περιλαμβάνονται στην Κατάσταση συνολικού
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εισοδήματος της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και
ανέρχονται σε 114 χιλ. €. Την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, η
Εταιρία έχει δεσμεύσεις σε μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις ύψους €164 χιλ.
γ. 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 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 η εταιρία έχει
υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.
Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 , 2014, 2015 και 2016 έχει ολοκληρωθεί ο
φορολογικός έλεγχος και έχουν εκδοθεί τα φορολογικά πιστοποιητικά χωρίς επιφύλαξη.
δ. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων για συμμετοχή σε
διαγωνισμούς, το ύψους των οποίων στις 31.12.2018 ήταν 2,5 εκατ. €, επίσης έχει
εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης έργων, το ύψος των οποίων στις
31.12.2018 ήταν 47 χιλ. € και προκαταβολών, το ύψος των οποίων στις 31.12.2018 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
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τράπεζα BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK, το ύψος του
οποίου στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχονταν στα 1,5 εκατομμύρια Ευρώ.
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 160
εργαζομένους, στο τέλος της τρέχουσας χρήσης και σε 145 εργαζόμενους στο τέλος 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 693.351 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
Ετήσια Οικονομική Έκθεση
της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

110

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.
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα
1.01.2018 έως 31.12.2018 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 1.01.2017 έως 31.12.2018 αγόρασε 190.250
ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς 4,373 Ευρώ ανά μετοχή και πούλησε 95.000 ίδιες
μετοχές με μέση τιμή πώλησης 4,20 Ευρώ ανά μετοχή, έτσι ο συνολικός αριθμός των
ίδιων μετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρία στις 31.12.2018 ανέρχεται σε 409.450
μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 1,719 εκατ. €. Η χρηματιστηριακή (εύλογη) αξία των
ίδιων μετοχών που κατείχε η εταιρία στις 31.12.2018 ήταν 1,924 εκατ. €. Στις
29.03.2019 η εταιρία προέβη σε πώληση 91.600 ιδίων μετοχών με τιμή πώλησης 5,20
ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 476.320 ευρώ. Οι μετοχές αυτές είχαν αγοραστεί
με μέση τιμή κτήσης 4,05 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 370.980 ευρώ.
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.
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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
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.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση
της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018

112

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 τραπεζικού δανεισμού
από εγκεκριμένα όρια τα οποία διατηρεί με τράπεζες.
Οι υποχρεώσεις της εταιρίας στις 31.12.2018 και στις 31.12.2017 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
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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. 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 31.12.2018 και 31.12.2017, 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.
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9. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 12-4-2019
H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.,
πραγµατοποιήθηκε στις 12/04/2019, µε συµµετοχή 7 µετόχων που εκπροσωπούν το
53,64% του µετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6.660.900) µετοχές επί συνόλου 12.417.000
µετοχών) και προχώρησε στην οµόφωνη λήψη των παρακάτω αποφάσεων 1. Εξέλεξε νέο
δεκαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε πενταετή θητεία, αρχοµένη από σήµερα,
απαρτιζόµενο από τους Ιωάννη Καµατάκη, Παρασκευή Ζαχαριάδου, ∆ηµήτριο
Κατραβά, Παντελή–Στυλιανό Παπαγεωργίου, ∆ηµήτριο Κωνσταντούλα, Νικόλαο
Κούλη, Ιωάννη Ζάννα, Στέργιο Τριανταφυλλίδη, Ευστάθιο Κυριακόπουλο και
Μουρτάντα Μωχάµεντ Αλή Σαουγκί.. Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη ορίζονται ο
Νικόλαος Κούλης, ο Στέργιος Τριανταφυλλίδης, ο Παντελής–Στυλιανός Παπαγεωργίου
και ο Μουρτάντα Μωχάµεντ Αλή Σαουγκί. 2. Τροποποίησε τα άρθρο 25 και 34 του
καταστατικού της εταιρίας εναρµονίζοντας τα στις νέες διατάξεις του Ν 4548/2018.
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.
Θεσσαλονίκη 24 Απριλίου 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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