MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. με το δ.τ. "MLS MULTIMEDIA SA"
ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ: 57957704000 Διεύθυνση της Έδρας της Εταιρείας : Τεχνόπολις ICT Business Park, 555 35, Δήμος Πυλαίας - Θεσσαλονίκη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018
Σύμφωνα με την Απόφαση 8/754/16.04.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E.. Συνιστούμε
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η
έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
Διεύθυνση Διαδικτύου
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων
Νόμιμος Ελεγκτής
Ελεγκτική εταιρία
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών

: www.mls.gr
: 26 Σεπτεμβρίου 2018
: Σκαμπαβίριας Αθ. Γεώργιος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14661)
: ΣΟΛ α.ε. ο.ε. - CROWE HORWATH
: Γνώμη Χωρίς Επιφύλαξη

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ποσά εκφρασμένα σε €

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ποσά εκφρασμένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30.06.2018

31.12.2017

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.455.228
21.989.635
595.209
7.491.872
7.839.410
9.350.867
49.722.221

2.514.182
19.704.192
436.521
6.709.587
6.936.745
12.689.028
48.990.255

3.849.270
23.149.845
26.999.115
0
26.999.115
10.000.000
1.500.000
221.665
1.044.749
9.956.692
22.723.106

3.849.270
21.725.788
25.575.058
0
25.575.058
10.000.000
1.500.000
221.665
1.422.924
10.270.609
23.415.197

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β)
Εταιρικά ομόλογα
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

49.722.221

48.990.255

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε €

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που

1.01 30.06.2018

1.01 30.06.2017

1.322.560

1.983.338

1.329.969

1.327.772

0

0

124.382

-33.633

-191.636

107.955

657.048

686.312

954.577
-2.784.151
-1.670.364

-657.048

-686.312

Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

0
107.662

-5.722
-120.229

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων

-3.556.459
0
0
0
13.328
-3.543.132

-2.448.570
0
0
0
89.678
-2.358.892

0

-745.020

-378.174
0
-56.064
0

0
-209.963
-216.191
0

Εισπραχθείσες επιδοτήσεις
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εκροές για αγορά ίδιων μετοχών
Εισροές από Ελληνικά και Ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

10.542.828
5.663.672

11.593.044
5.186.447

1.913.481
1.322.560
1.480.122
1.480.122
0
0
1.480.122
1.480.122
0
0,1225
0

2.543.971
1.983.338
1.709.212
1.709.212
0
0
1.709.212
1.709.212
0
0,1442
0

3.243.450

3.871.743

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ποσά εκφρασμένα σε €
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(1.01.2018 και 1.01.2017 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Ζημία από αποτίμηση βραχυπρόθεσμων επενδύσεων
Ζημία από πώληση μετοχών
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(30.06.2018 και 30.06.2017 αντίστοιχα)

30.06.2018

30.06.2017

25.575.058
1.480.122
0
0
0
0
-56.064

23.884.677
1.709.212
0
-745.020
0
0
-216.191

26.999.115

24.632.678

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες:
1. Στις απαιτήσεις της εταιρίας στις 30.06.2018 περιλαμβάνεται ποσό 3,1 εκατ. €, το οποίο αφορά απαίτηση από φόρο προστιθέμενης αξίας λόγω αλλαγής του νόμου από τον
Αύγουστο του 2017 (ΠΟΛ 1150/2017 παρ. 5 άρθρο 39). Το ποσό των 3,1 εκατ. € έχει ήδη εισπραχτεί. Για να είναι συγκρίσιμο το ποσό των διαθεσίμων 30.06.2018 με αυτό
στις 31.12.2018 θα πρέπει στο ποσό των 4,2 εκατ. Ευρώ των διαθεσίμων 30.06.2018, να προστεθεί το ποσό των 3,1 εκατ. Ευρώ, οπότε τα διαθέσιμα στις 30.06.2018 θα είναι
7,3 εκατ. Ευρώ.

3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 6.26 των οικονομικών καταστάσεων.
4. Επί των παγίων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματα βάρη για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων (σημ. 6.27).

-782.284
-1.381.412
-313.917

Πωλήσεις / (Αγορές) χρεογράφων

1.01 30.06.2017

2. Στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2018 έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2017.

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη πρό φόρων
Κέρδη μετά από φόρους (Α)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.01 30.06.2018

-434.239

-1.171.174

-3.869.708
8.071.578
4.201.869

-3.650.294
9.263.356
5.613.062

5. Οι αγορές ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων της χρήσης 1.01-30.06.2018 ανέρχονται σε 3,55 εκατ. €.
6. Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 147 εργαζομένους, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και σε 122 εργαζόμενους στο τέλος
της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
8. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το σταθμισμένο αριθμό μετοχών, αφαιρουμένου του σταθμισμένου μέσου όρου των ίδιων μετοχών.
9. Το ποσό της πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί σωρευτικά, ως τις 30.06.2017, για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε 64.500 ευρώ. Δεν υπάρχουν προβλέψεις για
επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και για λοιπές προβλέψεις.
10. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2014 και 30.06.2016 η εταιρία στο διάστημα από 1.01.2018 έως 30.06.2018 αγόρασε 105.450 ίδιες
μετοχές με μέση τιμή αγοράς 4,32 Ευρώ ανά μετοχή και πούλησε 82.982 ίδιες μετοχές με μέση τιμή πώλησης 4,18 Ευρώ ανά μετοχή, έτσι ο συνολικός αριθμός των ίδιων
μετοχών που είχε στην κατοχή της η εταιρία στις 30.06.2018 ανέρχεται σε 336.668 μετοχές συνολικής αξίας κτήσης 1,29 εκατ. €. Η χρηματιστηριακή (εύλογη) αξία των ίδιων
μετοχών που κατείχε η εταιρία στις 30.06.2018 ήταν 1,447 εκατ. €.
11. Τα ποσά των συναλλαγών (έσοδα, έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου 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(ποσά σε €):
α) Έσοδα
β) Έξοδα

0
0

γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

696.251
0
269.025
0
0

Θέρμη Θεσσαλονίκης, 26 Σεπτεμβρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Δ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΑΔΤ ΑΒ 706623

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 169490

