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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)
‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007 δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
α) Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της εταιρείας
“EPSILON

NET

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ”, για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30η
Ιουνίου 2020, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της
κατάστασης συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5
του Ν. 3556/2007.
β) H Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, ήτοι τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν
χώρα κατά το Α’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης και την επίδρασή τους στις Εξαμηνιαίες
χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας και των επιχειρήσεων
που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, τους κυριότερους κινδύνους και
αβεβαιότητες για το Β’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, καθώς και τις σημαντικές συναλλαγές που
καταρτίστηκαν μεταξύ αφενός της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και
αφετέρου των συνδεμένων με αυτές προσώπων.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΟΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΝ 002369/07.10.2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Α.Δ.Τ.: ΑΖ 194497/14.12.2007

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ 368674 / 15.03.2007

Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’
Επί των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων
της Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2020

Εισαγωγή
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’ (εφεξής
«Εταιρείας») έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007 καθώς και τις
σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφέρεται στις
Ενδιάμεσες Συνοπτικές χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της 30 Ιουνίου
2020.
Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Ομίλου και τα λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση
της περιόδου 1.1.2020 - 30.06.2020.
Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και εφαρμόζονται σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ)
34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά».
Στην παρούσα έκθεση συνοψίζονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την περίοδο 01.01.2020 έως
30.06.2020, τα σημαντικά γεγονότα, που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, τις προοπτικές για
το δεύτερο εξάμηνο του 2020, την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο
εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, τις σημαντικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεμένα
τους μέρη και τέλος τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2020.
Οι Εξαμηνιαίες Συνοπτικές Xρηματοοικονομικές Καταστάσεις (ενοποιημένες και εταιρικές), και η
εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αναρτώνται στη διεύθυνση:
www.epsilonnet.gr

Χρηματοοικονομική Θέση και Επιδόσεις Α’ 6μήνου 2020
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εμφανίζουν υψηλές οικονομικές επιδόσεις στα βασικά τους οικονομικά μεγέθη τα
τελευταία έτη αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια συνοπτική απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και των
δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας.
Ενοποιημένα Αποτελέσματα
Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το Α’ 6μηνο 2020 διαμορφώθηκε στα 8,45 εκ. €
έναντι 7,87 εκ. € κατά το αντίστοιχο Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 7,30 %.
Κέρδη προ φόρων: Τα κέρδη προ φόρων του Α’ 6μήνου 2020 ανήλθαν σε 982,69 χιλ. €, έναντι 634,49 χιλ.
€ στο Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 54,88 %, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους του Α’ 6μήνου 2020
διαμορφώθηκαν στα 1,00 εκ. €, έναντι 0,65 εκ. € στο Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 54,03 %.
Λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων –
χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Α’ 6μήνου 2020
διαμορφώθηκαν σε 1,83 εκ. €, έναντι 1,56 εκ. € στο Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 17,07 %.
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Η συνολική αξία των Άυλων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων στο Α’ 6μηνο
2020 ανήλθε σε 4,63 εκ. € έναντι 4,84 εκ. € στο Α’ 6μηνο 2019, ενώ η αντίστοιχη αξία των Ενσώματων
Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων ανήλθε σε 2,72 εκ. € έναντι 2,88 εκ. € στο Α’ 6μηνο 2019. Το ποσό των
χρηματοδοτικών μισθώσεων που σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 απεικονίζεται στα ενσώματα πάγια περιουσιακών
στοιχεία του ομίλου ανέρχεται στο ποσό των 1,63 εκ. €
Ίδια Κεφάλαια: Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν κατά το Α’ 6μηνο 2020 στο ποσό € 15,19 εκ.,
από το ποσό των € 13,51 κατά το Α’ 6μηνο 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 12,43 %.
Εταιρικά Αποτελέσματα
Κύκλος Εργασιών: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά το Α’ 6μηνο 2020 διαμορφώθηκε στα 6,26 εκ.
€ έναντι 5,86 εκ. € κατά το Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 6,94 %.
Κέρδη προ φόρων: Τα κέρδη προ φόρων του Α’ 6μηνου 2020 ανήλθαν σε 735,87 χιλ. €, έναντι 422,68 χιλ.
€ στο Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 74,09 %, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους του Α’ 6μήνου 2020
διαμορφώθηκαν στα 757,82 χιλ. €, έναντι 430,37 χιλ. € στο Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 76,09 %.
Λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων –
χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Α’ 6μήνου 2020
διαμορφώθηκαν σε 1,42 εκ. €, έναντι 1,25 εκ. € στο Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 13,54 %.
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία: Η συνολική αξία των Ενσώματων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων στο Α’
6μηνο 2020 ανήλθε σε 1,72 εκ. € έναντι 1,82 χιλ. € στο Α’ 6μηνο 2019, ενώ η αντίστοιχη αξία των Άυλων
Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων ανήλθε σε 4,56 εκ. € έναντι 4,73 εκ. € στο Α’ 6μηνο 2019. Το ποσό των

χρηματοδοτικών μισθώσεων που σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 απεικονίζεται στα ενσώματα πάγια περιουσιακών
στοιχεία της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 1,36 εκ. €.
Ίδια Κεφάλαια: Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά το Α’ 6μηνο 2020 στο ποσό € 13,98 εκ.,
από το ποσό των € 12,55 κατά το έτος 2019 σημειώνοντας αύξηση κατά 11,36 %.
Ακίνητα
Η Εταιρεία και οι Θυγατρικές του Ομίλου δεν είχαν υπό την κατοχή τους ιδιόκτητα ακίνητα κατά το Α’
6μηνο 2020.
Μερισματική Απόδοση
Βάσει σχετικής απόφασης της από 2/9/2020 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας,
εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και η
διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας συνολικού ποσού τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων
εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (348.694,80€) που αντιστοιχεί σε μέρισμα ευρώ
0,026022 ανά μετοχή, εκ του οποίου θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και συνεπώς
το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,0247209. Ως ημερομηνίες αποκοπής και
προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 12/10/2020 και η 13/10/2020
αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την
19/10/2020. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του
μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Ά ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020
- Τον Ιανουάριο του 2020 η Epsilon ΗR μέλος του Ομίλου Epsilon Net, διοργάνωσε σε Θεσσαλονίκη και
Αθήνα αντίστοιχα το 4ο Εργατικό Forum της Epsilon HR, με εισηγητές τον κο Βασίλη Πρασσά, Εμπορικό
Διευθυντή της Epsilon Net και Σύμβουλο Εργασιακών Θεμάτων, τον κο Πέτρο Ραπανάκη, Οικονομολόγο
και Σύμβουλο Εργασιακών Θεμάτων και τον κο Κωνσταντίνο Αγραπιδά, Γενικό Διευθυντή Εργασιακών
Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εντυπωσιακή
ήταν η ανταπόκριση του κοινού με πάνω από 900 συμμετοχές στη Θεσσαλονίκη και πάνω από 1.200
συμμετοχές στην Αθήνα! Οι συμμετέχοντες ήταν επαγγελματίες του ευρύτερου οικονομικού χώρου, μεταξύ
των οποίων διακεκριμένα στελέχη μεγάλων εταιρειών, οικονομικοί διευθυντές, διευθυντές HR, προϊστάμενοι
μισθοδοσίας, εργασιακοί σύμβουλοι, καθώς και φοροτεχνικοί και οικονομολόγοι.
- Τον Φεβρουάριο του 2020, η Εταιρεία ανακοίνωσε την τεχνολογική συνεργασία σε στρατηγικό επίπεδο
της EPSILON NET A.E. και της SYSCO Α.Ε. για την ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για
τις ξενοδοχειακές μονάδες και την εστίαση τόσο στην Ελληνική Αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού.
- Τον ίδιο μήνα η Eταιρεία ανακοίνωσε ότι με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η κα. Μαρίνα
Μαντζουράνη ορίστηκε Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων - Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικής
Υπευθυνότητας.
- Την 25η Φεβρουαρίου 2020, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Epsilon HR, μέλος του Ομίλου της Epsilon
Net, συνέχισε για το 2019 τη δυναμική της πορεία και διεύρυνε σημαντικά την παρουσία της με νέα και
σημαντικά έργα. Συγκεκριμένα, τo 2019, η Epsilon HR ολοκλήρωσε την μηχανογράφηση σε συστήματα
Μισθοδοσίας, HRM & Time Atttendance σε πάνω από 20 μεγάλες εταιρείες και ομίλους, καθώς και σε 300
επιπλέον επιχειρήσεις. Τα έργα περιλάμβαναν την προμήθεια των εφαρμογών λογισμικού PYLON HRM,
Scan HRMS και Business Μισθοδοσία, καθώς και την πλήρη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων απαιτήσεων
των επιχειρήσεων σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
- Τον Μάρτιο του 2020 ο Όμιλος της Epsilon Net εξετάζοντας συνεχώς και αδιαλείπτως τις συνθήκες που
δημιουργούνται στην Ελληνική επιχειρηματικότητα λόγω της πανδημίας COVID-19, ανταποκρίθηκε άμεσα
και ανακοίνωσε ότι στηρίζει όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
προσφέροντας δωρεάν για 5 μήνες (μέχρι 31.08.2020), τη νέα web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών
“Epsilon Smart”. Το “Epsilon Smart” είναι η πιο ολοκληρωμένη Web εφαρμογή της αγοράς με δυνατότητα
χρήσης από υπολογιστή, tablet και smartphone.
- Τον Απρίλιο του 2020 η Εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανακοίνωσε ότι στη συνεδρίαση του
στις 16 Απριλίου 2020, αποφάσισε την εκλογή της κας Αικατερίνης Δασκαλοπούλου του Γεωργίου ως νέου
Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος
Μη Εκτελεστικού Μέλους, κ. Σπυρίδωνα Παμπουκίδη, και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή μέχρι την 15/11/2024. Η εκλογή αυτή του νέου μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του Ν. 4548/2018, θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
- Τον ίδιο μήνα η Epsilon Net ανακοίνωσε την 6η συνεχόμενη βράβευσή της από τον διεθνώς
αναγνωρισμένο οργανισμό GreatPlace to Work, ως Best Workplace Hellas 2020, διατηρώντας μία από τις
κορυφαίες θέσεις στην κατηγορία άνω των 250 εργαζομένων και αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τον
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της. Μάλιστα, την 28η Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η
απονομή των βραβείων Best Workplaces 2020! Οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν μπορεί να μην
επέτρεψαν φέτος την παραδοσιακή διοργάνωση, ωστόσο η Διοίκηση και το προσωπικό της Epsilon Net
συντονίστηκαν online για να πανηγυρίσουν την σημαντική αυτή διάκριση.
- Τον Απρίλιο του 2020 ο Όμιλος της Epsilon Net, ανακοίνωσε την καμπάνια της σε τηλεόραση και
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για το “Epsilon Smart”. Την νέα Web εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης και
έκδοσης παραστατικών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με χρήση υπολογιστή
– tablet – κινητού.
-

Τον Μάιο του 2020 ο Όμιλος Epsilon Net ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική

επιχειρηματικότητα ανακοινώνοντας στο δίκτυο συνεργατών του την καμπάνια “Ξεκινάμε Μαζί Σήμερα,
είμαστε Έτοιμοι Αύριο” η οποία αφορά τις μεσαίες & μεγάλες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη ενέργεια
προσφέρει μια σειρά παροχών και κινήτρων, ώστε οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν στον ψηφιακό
μετασχηματισμό τους λαμβάνοντας υπόψη την σημερινή χρηματοοικονομική κατάσταση αλλά και του
οικονομικού τοπίου που θα διαμορφωθεί στο άμεσο μέλλον, κατανοώντας ότι θα απαιτηθεί σημαντικός
χρόνος προσαρμογής των επιχειρήσεων, όσον αφορά τα μηχανογραφικά τους συστήματα, που θα χρειαστούν
για να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις απαιτήσεις.
- Τον ίδιο μήνα η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Epsilon Net College, μέλος του Ομίλου Epsilon Net, στο
πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και της απρόσκοπτης εξέλιξης των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων,
ανακοινώνει επίσημα την συνεργασία με το University of Northampton, για την παροχή διεθνώς
αναγνωρισμένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα.
- Τον Ιούνιο του 2020 κατατέθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η αίτηση για την εξέταση του
φακέλου της Εταιρείας για τη διαδικασία πιστοποίησής της ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Επίδραση Πανδημίας COVID-19
Η εμφάνιση και η εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού των
δραστηριοτήτων που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική
δραστηριότητα τόσο σε διεθνές όσο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στο εν λόγω πλαίσιο, ο Όμιλος Epsilon
Net, με υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και προσήλωση στις εταιρικές του αξίες σε αυτή την δύσκολη
χρονική συγκυρία, συμμετείχε ενεργά στην προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας για περιορισμό της
εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) στην προστασία της δημόσιας και της ιδιωτικής υγείας,

εφαρμόζοντας με επιτυχία μια σειρά ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του, σύμφωνα με τις
αποφάσεις και τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ, της επιτροπής των Λοιμοξιολόγων, οι
οποίες σε πλήρη εναρμόνιση με τις αποφάσεις του ECDC και τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, είχαν ως στόχο την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών, και συνεργατών του Ομίλου και
των οικογενειών τους.
Η Διοίκηση του Ομίλου με υπευθυνότητα ενήργησε άμεσα λαμβάνοντας μέτρα ώστε να διασφαλιστεί:
α) Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών και συνεργατών.
β) Η επιχειρησιακή συνέχεια των δραστηριοτήτων του Ομίλου με την αξιοποίηση των τεχνολογικών
υποδομών του Ομίλου
γ) Η ελαχιστοποίηση των επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών συνεπειών λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19.
Συγκεκριμένα:
-

Η Εταιρεία προχώρησε σε ολική απολύμανση όλων των χώρων και γραφείων της σε Θεσσαλονίκη

& Αθήνα ως γενικό προληπτικό μέτρο
-

Ο Ιατρός Εργασίας αρχικά ενημέρωσε αναλυτικά το προσωπικό της Εταιρείας για την πανδημία

και τις συνέπειες της ενώ στην συνέχεια ήταν σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους για να λύσει όλες τις απορίες
δίδοντας διευκρινήσεις και ιατρικές οδηγίες όπου απαιτούνταν.
-

Συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ενημέρωνε και

συνεχίζει να ενημερώνει για τους τρόπους πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων και των οικογενειών
τους (με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ .
-

Δόθηκαν άμεσα οδηγίες για παραμονή στο σπίτι σε όσους εμφάνισαν ακόμα και ήπια συμπτώματα

εποχικής γρίπης.
-

Σταμάτησαν άμεσα και πλήρως όλα τα επαγγελματικά ταξίδια.

-

Ενεργοποιήθηκαν όλες οι υποδομές τηλεργασίας στις οποίες ο Όμιλος είχε ήδη επενδύσει και από

23.03.2020 το 90% του προσωπικού της Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της εφάρμοσε την τηλε-εργασία
με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια
-

Ενημερώθηκε το προσωπικό για την δυνατότητα αξιοποίησης και παροχής των αδειών ειδικού

σκοπού.
-

Σταμάτησαν οι επισκέψεις από και προς εξωτερικούς συνεργάτες και πελάτες

Ο Όμιλος Epsilon Net, έχοντας επενδύσει σταθερά σε τεχνολογίες και εξοπλισμό που υποστηρίζουν την
απομακρυσμένη εργασία και εγγυώνται την μέγιστη ασφάλεια στην διαχείριση των δεδομένων, με την
κατάλληλη εκπαίδευση όλου του προσωπικού του, σχεδίασε και εφάρμοσε πολιτικές & διαδικασίες πλήρους
απομακρυσμένης εργασίας, χωρίς να αλλάξει το υψηλό επίπεδο στον τρόπο επικοινωνίας/υποστήριξης με
τους πελάτες και τους εξωτερικούς συνεργάτες του.

Με απόλυτη αίσθηση της ευθύνης για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του Ομίλου και των
οικογενειών τους, σχεδόν το σύνολο του προσωπικού εργάζεται με συνέπεια από το σπίτι και με απόλυτη
επιτυχία η λειτουργία όλων των εταιρειών του Ομίλου συνεχίζεται απρόσκοπτα και αποδοτικά
Περαιτέρω και έχοντας ξεκινήσει η σταδιακή επάνοδος των εργαζομένων στη φυσική τους θέση εργασίας, η
Εταιρεία έχει φροντίσει να εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης διανέμοντας καθημερινά
μάσκες και γάντια προφύλαξης, αντισηπτικό υγρό ενώ παράλληλα φροντίζει να τηρούνται και οι απαραίτητες
αποστάσεις μεταξύ των θέσεων εργασίας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα του Υπουργείου
Υγείας
Οι επιπτώσεις της πανδημίας αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομική
δραστηριότητα και στους δημοσιονομικούς στόχους της Ελληνικής κυβέρνησης.
Η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας COVID‐19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει οδηγήσει στην μείωση του
επιπέδου λειτουργίας ή και στην υπολειτουργία πολλών επιχειρήσεων. Ο Όμιλος είναι πιθανό να
αντιμετωπίσει επιπτώσεις από τις συνέπειες της επιβολής των μέτρων περιορισμού κίνησης, τα φαινόμενα
κάμψης των αγορών, τις αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών λόγω του φόβου των συνεπειών της
πανδημίας, καθώς και τον αρνητικό αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό του Ομίλου, εφόσον ο ιός διαδοθεί
ευρέως στις περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου.
Ο αντίκτυπος της εξαιρετικά δύσκολης συγκυρίας της εγχώριας αλλά και παγκόσμιας οικονομίας, θεωρείται
πως δεν θα έχει ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου για μια
σειρά από λόγους εκ των οποίων οι κυριότεροι είναι:
Α) Ο Όμιλος διαθέτει ένα πάρα πολύ ισχυρό πελατολόγιο, που αριθμεί άνω των 28.500 ενεργών πελατών με
ένα ευρύ φάσμα λογισμικών προγραμμάτων, γεγονός που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις από συγκεκριμένους
πελάτες και επιμερίζει το ρίσκο
Β) το πελατολόγιο του Ομίλου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της εγχώριας οικονομίας και δεν
αναμένεται να τον εκθέτει σε μεγάλες αρνητικές αλλαγές που ενδεχομένως να συμβούν λόγου COVID-19
σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας
Γ) επιπροσθέτως η μη εξάρτηση από μεγάλης αξίας συμβόλαια (που πιθανά να υπάρχει σε άλλες εταιρείες
πληροφορικής), δημιουργεί χρηματοοικονομική σταθερότητας καθώς ο μέσος όρος τιμολόγησης του
Ομίλου ανά πελάτη είναι χαμηλός , οδηγεί σε υψηλούς δείκτες εισπραξιμότητας και μειώνει δραστικά την
έκθεση και εξάρτηση από «μεγάλους» πελάτες
Δ) τα λογισμικά και οι υπηρεσίες του Ομίλου είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία των
επιχειρήσεων, καθώς αποτελούν εμπορικολογιστικά προγράμματα αλλά και προγράμματα υπολογισμών
μισθοδοσίας και διαχείρισης προσωπικού, τα οποία είναι τα απολύτως απαραίτητα εργαλεία για όλες τις
επιχειρήσεις ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους και ανταλλαγή δεδομένων με τις κρατικές
αρχές.

Η ουσιαστική χρησιμότητα

των εργαλείων του Ομίλου ενισχύθηκε και από την επίδραση των

μέτρων αντιμετώπισης των οικονομικών συνέπειων του COVID-19, καθώς η αξιοποίηση τους από τις

επιχειρήσεις και τα λογιστήρια απαιτούσε στιβαρά και ενημερωμένα πληροφοριακά συστήματα με άμεση
προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές των ειδικών Εργατικών, Ασφαλιστικών και Φορολογικών διατάξεων.
Ο υψηλός δείκτης εισπραξιμότητας δίνει την δυνατότητα στον Όμιλο (σε οποιαδήποτε πιθανή εξέλιξη των
επιπτώσεων της πανδημίας) να μην απαιτηθούν σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια ή σημαντικές επιπλέον
πιστωτικές γραμμές σε σχέση με τις υφιστάμενες προκειμένου να ανταπεξέλθει στις χρηματοδοτικές ανάγκες
του και να συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία του σε κάθε επίπεδο.
Κατά την ημερομηνία σύνταξης των συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων, λόγω των επιδράσεων της
πανδημίας COVID-19, δεν προέκυψε διακοπή συμβολαίων υφιστάμενων πελατών και συνεπώς το μέρος των
πωλήσεων που προέρχεται από τους υπάρχοντες πελάτες δεν επηρεάστηκε.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη για μείωση της ζήτησης των προϊόντων και υπηρεσιών του
Ομίλου, ενώ αντίθετα υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης για νέα
προϊόντα κι υπηρεσίες του Ομίλου λόγω των πρόσφατων εξελίξεων που δημιουργεί η τήρηση ηλεκτρονικών
βιβλίων και η υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο κατά το επόμενο
διάστημα, φαίνεται να τονώνει δυναμικά τη ζήτηση για υπηρεσίες και από το υπάρχον πελατολόγιο.
Η Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς όλες τις εξελίξεις και προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα για το
δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Λόγω του μεγάλου βαθμού αβεβαιότητας που υπάρχει, αν και δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο, ενδέχεται να
πλήξει τα έσοδα του δεύτερου εξαμήνου με τρόπο που δε μπορεί να προβλεφθεί.
Η ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου και η προσαρμοστικότητα που έδειξε ο Όμιλος σε αντίστοιχες κρίσεις
δημιουργούν την βάσιμη αισιοδοξία ότι θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία πιθανό νέο κύμα της πανδημίας.
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
α) Σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και παραδοχών, που
ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Οι δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας δημιουργούν
διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως οι πιστωτικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι ρευστότητας και οι
κίνδυνοι της αγοράς.
Στρατηγική και πολιτική του Ομίλου και της Εταιρείας είναι η πρόληψη και ελαχιστοποίηση των δυσμενών
επιπτώσεων που μπορούν να προέλθουν από τους ανωτέρω κινδύνους

(β) Σημαντικά ενδεχόμενα και κίνδυνοι
Τρέχουσες Οικονομικές Εξελίξεις στην Ελλάδα
O ψηφιακός μετασχηματισμός που συντελείται σήμερα τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης της εξεταζόμενης αγοράς. Οι νέες τάσεις διεθνώς
που υπαγορεύουν την στροφή των επιχειρήσεων στο Cloud Computing (που αποτελεί ένα πιο ευέλικτο τρόπο
διάθεσης λογισμικού σε σχέση με το on-premises software) και στην αξιοποίηση των δεδομένων τους
(κλαδική μελέτη ICAP – Μάρτιος 2020) επηρεάζουν και την εγχώρια αγορά. Περαιτέρω η πρόθεση της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να εφαρμόσει υποχρεωτικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση και
διαβίβαση αλλά και την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων (My Data) για όλες τις επιχειρήσεις, οδηγεί τις
εξελίξεις του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με ταχύτερο ρυθμό. Η δυνατότητα χρήσης των
εφαρμογών λογισμικού και μέσω κινητού (Mobile Applications) και η ανάγκη λειτουργίας των επιχειρήσεων
από απόσταση, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο λόγω της πανδημίας COVID-19, δημιουργούν νέες συνθήκες
στην αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού.
• Κίνδυνος αγοράς
Κίνδυνος της αγοράς, που περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω των μεταβολών στις
συναλλαγματικές ισοτιμίες, τον κίνδυνο διακύμανσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου, λόγω των
μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς και τον κίνδυνο τιμών, δηλαδή τον κίνδυνο διακύμανσης της αξίας ενός
χρηματοοικονομικού μέσου, ως αποτέλεσμα των μεταβολών στις τιμές της αγοράς, είτε αυτές προξενούνται
από παράγοντες που αφορούν ειδικά το συγκεκριμένο μέσο ή τον εκδότη του, είτε από παράγοντες που
επηρεάζουν γενικά τα διαπραγματεύσιμα μέσα της αγοράς.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος για την εταιρεία, ο οποίος προκύπτει κυρίως από εμπορικές
συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, η διοίκηση δε χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη μείωση του
κινδύνου αυτού, επειδή δε θεωρεί ότι οι συναλλαγές είναι σημαντικές, λόγω της αξίας και της συχνότητάς
τους. Ωστόσο, σε ετήσια βάση επανεκτιμάται η θέση της εταιρείας, ως προς τον ανωτέρω κίνδυνο και
αξιολογείται η ανάγκη χρησιμοποίησης συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών εργαλείων για τον περιορισμό
του.
i. Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών του Ομίλου και της Εταιρείας πραγματοποιείται σε ευρώ όποτε δεν
υπάρχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο.
ii. Κίνδυνος Μεταβολών Επιτοκίων Αγοράς και Κίνδυνος Τιμών
Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτουν στο ενεργητικό τους έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
όπως καταθέσεις όψεως και προθεσμίας και συμμετοχικούς τίτλους. Επιπρόσθετα, πολιτική της Διοίκησης
αποτελεί τα προϊόντα δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου να είναι κυμαινόμενου επιτοκίου. Παρά το

γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος για τον όμιλο και την εταιρεία, η διοίκηση δε χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά
εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου αυτού, επειδή δε θεωρεί ότι οι συναλλαγές είναι σημαντικές, λόγω της
αξίας και της συχνότητάς τους. Ωστόσο, σε ετήσια βάση επανεκτιμάται η θέση της εταιρείας, ως προς τον
ανωτέρω κίνδυνο και αξιολογείται η ανάγκη

χρησιμοποίησης

συγκεκριμένων

χρηματοπιστωτικών

εργαλείων για τον περιορισμό του.
iii. Κίνδυνος επιτοκίου ταμειακής ροής
Ο κίνδυνος επιτοκίου ταμειακής ροής είναι ο κίνδυνος της διακύμανσης των μελλοντικών ταμειακών ροών
ενός χρηματοοικονομικού μέσου, λόγω των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς.
Για τον Όμιλο και την Εταιρεία, ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια, εκ
των οποίων όσα έχουν συναφθεί με μεταβλητό επιτόκιο την εκθέτουν σε κίνδυνο ταμειακών ροών, ενώ όσα
έχουν συναφθεί με σταθερό επιτόκιο την εκθέτουν σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας των δανείων
αυτών. Πολιτική του Ομίλου και της Εταιρείας είναι να συνάπτει δάνεια σε μεταβλητό επιτόκιο,
αντισταθμίζοντας τον μελλοντικό κίνδυνο ταμειακών ροών με μεταβολές στις τιμές των πωλούμενων αγαθών
της, όταν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στις καταβολές τόκων δανείων.
• Πιστωτικός Κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος, κατά τον οποίο υπάρχει πιθανότητα, ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε ένα
χρηματοοικονομικό μέσο, να αθετήσει την υποχρέωσή του, προξενώντας οικονομική ζημία στο άλλο μέρος.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν εκτίθενται σημαντικά σε πιστωτικό κίνδυνο, διότι αφενός μεν οι χονδρικές
πωλήσεις γίνονται σε πελάτες αξιόπιστους με θετικά αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων, αφετέρου δε ο
τρόπος πληρωμής των λιανικών πωλήσεων είναι κυρίως τοις μετρητοίς.
Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με πελάτες

αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της

φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων
πληρωμών και επισφαλειών .Τα πιστωτικά όρια των πελατών παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά
διαστήματα και επανακαθορίζονται εφόσον χρειαστεί. Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζουν μεγάλη
διασπορά και συνεπώς περιορίζεται στο ελάχιστο ο πιστωτικός κίνδυνος. Η εύλογη αξία των
χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της 30/06/2020 είναι όπως
παρουσιάζεται παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ
Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις
Σχετικές Προβλέψεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2020

31.12.2019

30.06.2020

31.12.2019

9.129.707,69

9.712.967,09

7.124.715,72

8.124.622,64

(1.114.959,51)

(1.044.834,35)

(967.448,00)

(938.587,14)

8.014.748,18

8.668.132,74

6.157.267,72

7.186.035,50

Κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού της 30/06/2020 η Διοίκηση κρίνει ότι δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος
που να μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.
•

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας οφείλεται στις πιθανές δυσκολίες εξεύρεσης κεφαλαίων για κάλυψη υποχρεώσεων,
που σχετίζονται με χρηματοοικονομικά μέσα.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτει χαμηλή έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας αφού διαθέτει επαρκή ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα για την κάλυψη των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα διαθέτει υψηλά
όρια αδιάθετων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Ο δείκτης του κυκλοφορούντος ενεργητικού έναντι των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων για τον Όμιλο την 30/06/2020 διαμορφώθηκε σε 318,4% έναντι 271,3%
την 31/12/2019 και αντίστοιχα για την Εταιρεία την 30/06/2020 σε 294,9% έναντι 236,8% την
31/12/2019.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ωρίμανσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του
Ομίλου και της Εταιρείας:

Έως 1 έτος
1.494.425,07
365.252,44
4.662.990,51
6.522.668,02

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2020
Από 2 έως
Πάνω από
5 έτη
5 έτη
5.140.432,97
962.762,81
375.396,40
132.897,30
6.236.093,08
375.396,40

Σύνολο
6.634.858,04
1.703.411,65
4.795.887,81
13.134.157,50

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

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

Πάνω από
5 έτη
413.659,70
413.659,70

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

Έως 1 έτος
1.448.642,23
310.848,78
3.389.181,71
5.148.672,72

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2020
Από 2 έως
Πάνω από
5 έτη
5 έτη
5.091.345,70
829.809,14
282.508,98
132.897,30
6.054.052,14
282.508,98

Σύνολο
6.539.987,93
1.423.166,90
3.522.079,01
11.485.233,84

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

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

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

(ποσά σε 000 €)

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

(ποσά σε 000 €)

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

•

Άλλοι Λειτουργικοί Κίνδυνοι

Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων θεωρούνται επαρκείς με 30/06/2020 για τον
Όμιλο και την Εταιρεία. Επιπλέον η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας έχει εγκαταστήσει ένα επαρκές
και αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για την πρόληψη των κίνδυνων στα πλαίσια των εμπορικών της
εργασιών.
•

Διαχείριση Κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους
μετόχους και λοιπούς συμμέτοχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το
μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να
εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της.
Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το συντελεστή
μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά
απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το “Σύνολο δανεισμού”
(συμπεριλαμβανομένου “βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού” και το υπόλοιπο των
υποχρεώσεων από μισθώσεις όπως εμφανίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης) μείον
“Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα”. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως
“Ίδια κεφάλαια” όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.
Ο συντελεστής μόχλευσης στις 30/06/2020 και 31/12/2019 αντίστοιχα είχε ως εξής:
(ποσά σε 000 €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2020

31.12.2019

30.06.2020

31.12.2019

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

6.634.858,04

6.804.834,61

6.539.987,93

6.735.298,56

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

1.703.411,65

1.787.989,03

1.423.166,90

1.497.344,96

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

11.127.539,39

8.593.947,46

7.597.931,23

5.320.158,43

Καθαρό ποσό δανεισμού

(2.789.269,70)

(1.123,82)

365.223,60

2.912.485,09

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

15.185.959,05

13.506.552,06

13.975.503,93

12.550.312,64

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

12.396.689,35

13.505.428,24

14.340.727,53

15.462.797,73

(22,50%)

(0,01%)

2,55%

18,84%

Μείον :

Συντελεστής μόχλευσης

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
Πληροφορίες Για Τις Προοπτικές Και Την Εξέλιξη Του Ομίλου & Της Εταιρείας
Ο κλάδος της Πληροφορικής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση που παρατηρείται τα τελευταία έτη
τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Παράλληλα, δεδομένου ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα
της Ευρώπης περιορίζεται λόγω του χαμηλού βαθμού ψηφιοποίησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεών
της, δίνεται έμφαση στις ψηφιακές ικανότητες και τις προηγμένες δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την
αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού και των κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και για την απόδοση
των οφελών του ψηφιακού μετασχηματισμού σε κάθε πολίτη και επιχείρηση.
Η Διοίκηση του Ομίλου Epsilon Net παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και δη στην
επιχειρηματική πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται και χρησιμοποιώντας την εμπειρία της
επιτυχούς διαχείρισης των προηγουμένων ετών, αξιολογεί τις υφιστάμενες συνθήκες με πρόβλεψη και συνεχή
αξιολόγηση των μελλοντικών επενδυτικών και λειτουργικών αναγκών και άμεση προσαρμογή όπου απαιτείται
του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (business plan), με στόχο τη διατήρηση και αύξηση της λειτουργικής
αποδοτικότητας των εταιρειών του Ομίλου, την επέκταση του πελατολογίου και τυχόν επενδύσεις.
Παράλληλα, ο Όμιλος συνεχίζει να κινείται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των συμμετεχόντων
(stakeholders) της επιχείρησης, επικεντρώνοντας στην διείσδυση στην αγορά των μικρών, μεσαίων και
μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όσον αφορά την απόκτηση επιχειρηματικού λογισμικού, τη περαιτέρω
διείσδυση των εφαρμογών λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Payroll & HRM
Systems) στις επιχειρήσεις και την περαιτέρω διείσδυση στην αγορά των λογιστικών γραφείων και των
ελευθέρων επαγγελματιών λογιστών – φοροτεχνικών με νέα προγράμματα και εξειδικευμένες υπηρεσίες
καθώς και νέες τεχνολογικά αναπτυγμένες λύσεις που πρωτοπορούν στην Ελληνική αγορά όπως η λύση
Digital Accounting, ενώ παράλληλα αναπτύσσει στρατηγικές για την ανάπτυξή της και την επένδυσή της
στον τομέα της Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech). Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε, Η
Epsilon Net Α.Ε. ανακοίνωσε την πιστοποίησή της ως πάροχος υπηρεσιών ΥΠΑΗΕΣ και την αδειοδότηση
του Epsilon Digital, το οποίο είναι ένα από τα πρώτα λογισμικά που έλαβαν την σχετική αδειοδότηση από
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σαν λογισμικό παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ο Όμιλος,
πιστός στο όραμα του για συνεχή εξέλιξη και πρωτοπορία στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων,
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων για να παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες τεχνολογίας στην Ελληνική
αγορά.
H στρατηγική του Ομίλου της Epsilon Net αφορά τόσο το επίπεδο της επιχειρησιακής ανάπτυξης και
επέκτασης όσο και στην ανάπτυξη-παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και υπηρεσιών.
Ειδικότερα οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται με στοχευμένες δράσεις είναι οι κάτωθι:

-

Ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού μοντέλου διοίκησης και η περαιτέρω αξιοποίηση του ανθρώπινου

δυναμικού της Εταιρείας και του Ομίλου, με στόχο την οργανική ανάπτυξη και τη δυνατότητα υποστήριξης
των απαιτήσεων του αυξανόμενου πελατολογίου του Ομίλου.
-

Επέκταση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω τεχνολογικών συνεργασιών αξιοποίησης της

πλατφόρμας PYLON (ISV partnership agreement).
-

Επέκταση του μεριδίου της αγοράς στην κατηγορία των λογιστικών γραφείων και φοροτεχνικών

μέσω της σταθερής παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, ενημέρωσης και καινοτομικών λύσεων.
-

Ανάπτυξη των πωλήσεων στους τομείς του Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) και των συστημάτων

μισθοδοσίας με την επέκταση των λύσεων σε εξειδικευμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και αντικείμενα της
παρακολούθησης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προσωπικού.
-

Ανάπτυξη των πωλήσεων σε επιχειρήσεις με ανάγκες νέων συστημάτων επιχειρησιακού λογισμικού,

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

Ολοκληρωμένη προσέγγιση και κάλυψη των αναγκών των «πολύ μικρών» και «μικρών» και

«ατομικών»

επιχειρήσεων της

ελληνικής αγοράς οι οποίες λόγω του νέου πλαισίου

Μετασχηματισμού» που έχει προετοιμάσει η ΑΑΔΕ

«Ψηφιακού

για τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA), θα

προχωρήσουν και αυτές στην ψηφιοποίηση και παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών τους
δραστηριοτήτων.
-

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

-

Αξιοποίηση της υβριδικής τεχνολογίας της πλατφόρμας PYLON και την επέκταση σε σύγχρονες

τεχνολογίες και εφαρμογές στον τομέα Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinΤech).
-

Διατήρηση επαρκούς ρευστότητας διευρύνοντας εμπορικές συνεργασίες και εκμεταλλευόμενος το

συγκριτικό πλεονέκτημα που κατέχει ο Ομιλος στον κλάδο
-

Συνεχής αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας των επιχειρηματικών δράσεων των εταιρειών του

Ομίλου σε συνδυασμό με τα κοστολογικά πλεονεκτήματα τα οποία πηγάζουν από τη μεγιστοποίηση των
συνεργιών εντός του Ομίλου.

ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ – ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Επωνυμία

Διεύθυνση Έδρας

EPSILON EUROPE PLC

Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος

Ανάπτυξη

Ρωσσίδη 2 - ΤΘ 596 55 - 4011 -

Δραστηριοτήτων

Λεμεσός - Κύπρος

Ομίλου στην Ευρώπη

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη
80 Strafford Gate Potters Bar -

Ανάπτυξη

EVOLUTIONSNT PLC

Herts - United Kingdom - EN6

Δραστηριοτήτων

1PG

Ομίλου στην Ευρώπη

300.000 μετοχές του

60.000 μετοχές του

Εκπαιδευτικών

1,00 € η κάθε μία

Υπηρεσιών

80 Strafford Gate Potters Bar -

Ανάπτυξη

Hertfordshire - England - EN6

Δραστηριοτήτων

1PG - United Kingdom

Ομίλου στην Ευρώπη

Παραγωγή και

25.000 μετοχές του

Εμπορία Λογισμικού

1,00 € η κάθε μία

EPSILON SUPPORT
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
SUPERVISOR
HIT HOSPITALITY
INTEGRATED
TECHNOLOGIES AE

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 5-7 - 56224 -

Παροχή Υπηρεσιών

20.000 μετοχές των

Εύοσμος - Θεσσαλονίκη

Πληροφορικής

10,00 € η κάθε μία

Λ. Συγγρού 350, Καλλιθέα, Αττική

Παροχή Υπηρεσιών

64.000 μετοχές των

Πληροφορικής

3,9 € η κάθε μία

Λεωφ. Συγγρού 350, 176 74

Παροχή Υπηρεσιών

86.020 μετοχές των

Καλλιθέα

Πληροφορικής

2,93 € η κάθε μία

Ολική Ενοποίηση

05.01.2009 (ίδρυση)

99,983%

Ολική Ενοποίηση

(έμμεση

Ολική Ενοποίηση

100,000%
02.10.2014 (ίδρυση)

1,00 £ η κάθε μία

Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 - 555

99,966%

συμμετοχή)

1.000 μετοχές της

34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη

Μέθοδος
Ενοποίησης

23.01.2009 (ίδρυση)

26.09.2012 (ίδρυση)

1,00 £ η κάθε μία

EPSILON HR

Ποσοστό
Συμμετοχής (%)

99,956%

2.035.345 μετοχές της

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

CENTER AΝΩΝΥΜΟΣ

Ενοποίησης

1,00 € η κάθε μία

Παροχή

Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 - 555

LTD

Ίδρυσης /

Εταιρικό Κεφάλαιο

EPSILON PYLON

EVOLUTIONSNT (UK)

Ημερομηνία

Μετοχικό /

Σκοπός

(έμμεση

Ολική Ενοποίηση

συμμετοχή)

22.02.2016 (ίδρυση)

65,000%

Ολική Ενοποίηση

02.08.2019 ( ίδρυση )

51,000%

Ολική Ενοποίηση

27.08.2014 (εξαγορά)

35,156%

Καθαρή Θέση

20.12.2019 (εξαγορά)

34,00%

Καθαρή Θέση

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Τα ποσά των κινήσεων της μητρικής εταιρείας που προέκυπταν από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα με αυτή
μέρη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, κατά την περίοδο από 01.01 έως 30.06.2020 έχουν ως εξής:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΟΛΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

HIT HOSPITALITY

EPSILON PYLON
EPSILON NET Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ

EPSILON HR Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

EPSILON NET Α.Ε.

870.820,55

EPSILON SUPPORT
CENTER Α.Ε.

SUPERVISOR Α.Ε.

INTEGRATES

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

INTEGRATED

ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.

TECHNOLOGIES AE
195.416,40

-

EPSILON PYLON Α.Ε.
EPSILON HR Α.Ε.

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

19.554,11

596,76

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

SCAN A.B.E.E.

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

13.745,07

758,63

62.579,24

5.644,02

85.979,46

426,25

1.167.743,12
68.223,26

54.563,19

-

74.117,30

EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.

1.168,70

4.282,46

5.451,16

SUPERVISOR Α.Ε.
HIT HOSPITALITY INTEGRATES INTEGRATED

9.920,00

1.860,00

11.780,00

TECHNOLOGIES AE

-

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.
TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.
SCAN A.B.E.E.
ΣΥΝΟΛΟ

24.003,21

24.003,21

2.982,59

2.982,59

-

20.050,08

43.365,86

38.074,50

916.567,20

238.782,26

-

130.887,50

6.402,65

596,76

85.979,46

-

426,25

-

63.415,94

-

1.417.716,58

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

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΟΛΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

EPSILON PYLON
EPSILON NET Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ

EPSILON HR Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.990.497,96

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

HIT HOSPITALITY

EPSILON SUPPORT

SUPERVISOR Α.Ε.

CENTER Α.Ε.

INTEGRATED
TECHNOLOGIES AE

EPSILON NET Α.Ε.

-

EPSILON PYLON Α.Ε.

-

Ω

EPSILON HR Α.Ε.

-

9.253,42

Λ

EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.

8.843,90

6.413,60

-

817,85

1.872,50

190,00

-

-

-

-

-

-

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.

49.059,27

-

-

-

-

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

94.000,00

-

-

-

-

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

21.636,80

-

-

-

-

-

16.162,68

34.972,48

-

174.357,82

2.024.200,16

929.565,70

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕ

Ε.Ε.

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

SCAN A.B.E.E.

ΣΥΝΟΛΟ

Σ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

894.403,22

-

13.555,93

-

288,00

-

-

-

-

2.898.745,11

-

-

22.427,46

4.551,63

-

-

-

-

-

26.979,09

-

14.235,51

-

-

-

-

-

-

23.488,93

-

-

-

-

-

-

-

15.257,50

-

-

-

-

-

2.880,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49.059,27

-

-

-

-

-

94.000,00

-

-

-

-

21.636,80

-

-

-

-

-

-

-

51.135,16

50.218,90

4.551,63

288,00

-

-

-

-

3.183.182,21

Π

Η
Τ

SUPERVISOR Α.Ε.

Η
Σ

HIT HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES AE

-

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

SCAN A.B.E.E.
ΣΥΝΟΛΟ

Τα ποσά των κινήσεων του Ομίλου και της εταιρείας, που προέκυπταν από συναλλαγές με διευθυντικά
στελέχη & μέλη διοίκησης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοίκησης
Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης

30.06.2020
339.708,92
34.589,01
20.067,58

Ε Τ ΑΙΡΕ ΙΑ
30.06.2019
419.377,88
16.840,74
16.252,35

30.06.2020
222.638,27
30.751,82
20.066,66

30.06.2019
244.732,50
5.303,21
15.308,20

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ)
Οι ΕΔΜΑ αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών
αποτελεσμάτων της εταιρείας και του ομίλου, της χρηματοοικονομικής τους θέσης καθώς και της
κατάστασης ταμειακών τους ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε
συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία
περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.
Ο σημαντικότερος δείκτης μέτρησης της απόδοσης θεωρείται ο EBITDA που αφορά το αποτέλεσμα προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων και προκύπτει άμεσα από την Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων των
Οικονομικών Καταστάσεων. O δείκτης EBITDΑ την 30/06/2020 ανήλθε σε 1,83 εκ. € για τον όμιλο και
1,42 εκ. € για την εταιρεία. Τα αντίστοιχα ποσά της περσινής περιόδου ήταν 1,56 εκ. € για τον όμιλο και
1,25 εκ. € για την εταιρεία.

Παρακάτω παρατίθονται λοιποί σημαντικοί και ευρέως διαδεδομένοι αριθμοδείκτες για την πληρέστερη
κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας και του ομίλου:

Όμιλος

30/6/2020

30/6/2019

Μικτό Κέρδος

4.796.107,45

4.228.860,37

Κύκλος Εργασιών

8.445.357,82

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

56,8%

Καθαρό Κέρδος Προ Φόρων

982.689,00

ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

53,7%
7.870.957,54

634.485,23
11,6%

Κύκλος Εργασιών

8.445.357,82

8,1%
7.870.957,54

30/6/2020

31/12/2019

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

20.765.764,00

18.086.168,46

Σύνολο Ενεργητικού

29.538.516,97

Ίδια Κεφάλαια

15.185.959,05

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

70,3%

ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΌ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

66,7%
27.106.781,39

13.506.552,06
206,4%

Πάγιο Ενεργητικό

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

7.357.182,06

20.765.764,00

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

175,0%
7.718.817,01

18.086.168,46
318,4%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

6.522.668,02

Σύνολο Υποχρεώσεων

14.352.557,92

Ίδια Κεφάλαια

15.185.959,05

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

271,3%
6.666.741,46

13.600.229,33
94,5%

Πάγιο Ενεργητικό

7.357.182,06

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

100,7%
13.506.552,06

7.718.817,01
24,9%

Σύνολο Ενεργητικού

Εταιρεία

29.538.516,97

28,5%
27.106.781,39

30/6/2020

30/6/2019

Μικτό Κέρδος

3.257.854,61

2.859.579,31

Κύκλος Εργασιών

6.261.743,37

ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

53,0%

Καθαρό Κέρδος Προ Φόρων

735.836,99

ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

48,8%
5.855.287,89

422.681,36
11,8%

Κύκλος Εργασιών

6.261.743,37

7,2%
5.855.287,89

30/6/2020

31/12/2019

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

15.181.238,67

13.065.417,63

Σύνολο Ενεργητικού

26.356.469,33

Ίδια Κεφάλαια

13.975.503,93

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

57,6%

ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΌ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

53,4%
24.473.699,91

12.550.312,64
222,7%

Πάγιο Ενεργητικό

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

6.274.333,74

15.181.238,67

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

191,6%
6.549.871,05

13.065.417,63
294,9%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.148.672,72

Σύνολο Υποχρεώσεων

12.380.965,40

Ίδια Κεφάλαια

13.975.503,93

ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

236,8%
5.517.264,88

11.923.387,27
88,6%

Πάγιο Ενεργητικό

6.274.333,74

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

95,0%
12.550.312,64

6.549.871,05
23,8%

Σύνολο Ενεργητικού

26.356.469,33

26,8%
24.473.699,91

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μετοχική Σύνθεση
Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά τον Ν.3556/2007
Κατά την 30/06/2020 οι μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό του
μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερο από το 5% είναι οι εξής:
Μέτοχος
Ιωάννης Μίχος
Μέτοχοι με % < από 5%
Σύνολο

Αρ. Μετοχών
9.475.366
1.700.074
11.175.440

% στο ΜΚ
84,79%
15,21%
100,00%

Σήμερα οι μέτοχοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό του μετοχικού
κεφαλαίου μεγαλύτερο από το 5% είναι οι εξής:
Μέτοχος
Ιωάννης Μίχος
Μέτοχοι με % < από 5%
Σύνολο

Αρ. Μετοχών
9.475.366
3.924.634
13.400.000

% στο ΜΚ
70,71%
29,29%
100,00%

Διοικητικό Συμβούλιο
Η υφιστάμενη σύνθεση του Δ.Σ. της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ είναι η ακόλουθη:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα Μέλους

Μίχος Ιωάννης του Νικολάου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου

Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου

Εκτελεστικό Μέλος

Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ

Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου

Εκτελεστικό Μέλος

Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου

Εκτελεστικό Μέλος

Αικατερίνη Δασκαλοπούλου του Γεωργίου

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εκλεγεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας την 15ης Νοεμβρίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 15ης Νοεμβρίου
2019 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου , σε συνδυασμό με την από 16.04.2020 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της οποίας σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 εκλέχθηκε
νέο μη Εκτελεστικό μέλος η κυρία Αικατερίνη Δασκαλοπούλου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος
Μέλους ΔΣ Σπυρίδωνα Παμπουκίδη.
Στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου λειτουργούν τρεις (3) επιτροπές:
▪ Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee)
▪ Επιτροπή Καθορισμού Αμοιβών (Remuneration Committee)
H Επιτροπή Ελέγχου της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Θέση

Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ

Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας

Πρόεδρος

Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος

Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, αλλά και εκτάκτως εφόσον
τούτο απαιτηθεί. Οι συνεδριάσεις της ευρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) μέλη της.
Η Επιτροπή Αποδοχών της ‘‘EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

Θέση

Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πρόεδρος

Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου

Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος

Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος

Σημαντικά Γεγονότα μετά τη λήξη του A’ εξαμήνου του 2020
Είσοδος στην Κύρια Αγορά του ΧΑ
Tο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), κατά τη συνεδρίαση του, την 26/6/2020, αφού διαπίστωσε την καταρχήν
συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 13.400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της
εταιρίας. Την 10η Ιουλίου 2020, ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση 2.224.560 νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»)
καθορίστηκε σε €2,40 ανά Μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες
Επενδυτές). Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά, πριν την αφαίρεση
των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε Ευρώ €5.338.944 (€2,40*2.224.560). Αναλυτικότερα, 866.940
νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 38,97% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε
Ιδιώτες Επενδυτές και 1.357.620 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 61,03% του συνόλου της Δημόσιας
Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια
Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 2.589.132 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες
στην κατηγορία αυτή, ήτοι 1.357.620 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 1,91 φορές περίπου. Συνολικά,
υποβλήθηκαν αιτήσεις από 23 Ειδικούς Επενδυτές. Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις 368 Ιδιωτών
Επενδυτών, που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 963.267 Νέες Μετοχές. Συνεπώς, η
συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη
Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 3.552.399 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 2.224.560
Νέες Μετοχές, κατά 1,60 φορές περίπου.Την 15η Ιουλίου 2020, εισήχθησαν στην κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου οι 13.400.000 μετοχές της Εταιρείας. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι
«ΕΠΣΙΛ» με ελληνική γραμματοσειρά και «EPSIL» με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης
διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι € 2,40 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που
καθορίστηκε.
- Την 16 Ιουλίου 2020, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του N.
3556/2007, ότι μετά την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με
καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, η οποία
αποφασίσθηκε στην από 15.11.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας
και εξειδικεύτηκε με την από 25/06/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την εισαγωγή του
συνόλου των 13.400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη
Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 15.07.2020, το καταβεβλημένο μετοχικό της

κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 4.020.000 ευρώ και διαιρείται σε 13.400.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου
μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
- Την ίδια ημέρα 17.07.2020 ο μέτοχος κ. Ιωάννης Μίχος ενημέρωσε με την από 16.07.2020 επιστολή του
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης αύξησης μετοχικού
κεφαλαίου της εκδότριας εταιρείας, το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου
και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, μειώθηκε από 84,79% σε 70,71%, το οποίο αντιστοιχεί σε
9.475.366 δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας.
- Την 27η Ιουλίου 2020 η Info Quest Technologies και η Epsilon Net, ανακοινώνουν την έναρξη της
συνεργασίας τους για τη διάθεση της web εφαρμογής Epsilon Smart στην Ελληνική αγορά, μέσω της
πλατφόρμας διάθεσης Cloud Υπηρεσιών www.QuestonCloud.com και του δικτύου συνεργατών της Info
Quest Technologies. Το Epsilon Smart είναι μία ολοκληρωμένη, Web εφαρμογή έκδοσης on line
φορολογικών παραστατικών και εμπορικής διαχείρισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελματίες, που εξασφαλίζει την πλήρη σύνδεση με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ. Δομικό στοιχείο
της συνεργασίας των δύο εταιρειών αποτελεί η διάθεση της εφαρμογής μέσω της πλατφόρμας QuestonCloud
και το δίκτυο συνεργατών της Info Quest Technologies, που βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και
επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους λειτουργία.
- Την 31η Ιουλίου 2020, η Εταιρεία ακολουθώντας με συνέπεια το δρόμο της συνεχούς ανάπτυξης και
ενισχύοντας το μοντέλο των κινήσεων συνεργασίας στη βάση της τεχνολογικής σύμπραξης, καλωσορίζει στην
οικογένειά του ομίλου την εταιρεία Ηoteliga International sp. Z o.o, με έδρα την Πολωνία, με την υπογραφή
του συμφωνητικού για την αγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών. Το συμφωνητικό μεταβίβασης που
υπογράφηκε με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Πολωνίας εταιρεία AILLERON S.A προβλέπει
τίμημα εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) για την εξαγορά του 51% των μετοχών που κατείχε η εν
λόγω εταιρεία στη Ηoteliga International sp. Z o.o
- Την 3 Αυγούστου 2020, η Epsilon Net Α.Ε. ανακοίνωσε την πιστοποίησή της ως Πάροχος Ηλεκτρονικής
Τιμολόγησης και την αδειοδότηση του λογισμικού Epsilon Digital, το οποίο είναι ένα από τα πρώτα
λογισμικά που έλαβαν την σχετική αδειοδότηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σαν
λογισμικό παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης : www.e-forologia.gr. Οι επιχειρήσεις κάνοντας χρήση του
λογισμικού Epsilon Digital μπορούν αυτόματα να διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων που εκδίδουν στην
πλατφόρμα myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) στον ιστότοπο mydata.aade.gov.gr.

- Την 4 Αυγούστου 2020 η Εταιρεία ανακοίνωσε την Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων για την 2α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της EPSILON
NET A.E, στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης .
- Την 2 Σεπτεμβρίου 2020 η μέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας
– Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική συνέλευση
των Μετόχων όπου παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.887.726
μετοχές σε σύνολο 13.400.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 81,25% επί του μετοχικού κεφαλαίου, όπου και
εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Συγκεκριμένα :
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και οι Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019), μετά
των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και η
διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας συνολικού ποσού τριακοσίων σαράντα οκτώ
χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (348.694,80€) που αντιστοιχεί σε
μέρισμα ευρώ 0,026022 ανά μετοχή, εκ του οποίου θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε ευρώ 0,0247209. Ως
ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η
12/10/2020 και η 13/10/2020 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να
καταβάλλεται στους μετόχους από την 19/10/2020. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση
για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του
Κανονισμού του ΧΑΑ.
3. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα
με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης.
4. Εξέλεξε για τον διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2020 την ελεγκτική εταιρεία "Συνεργαζόμενοι
Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε." (ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.) και ο σχετικός έλεγχος θα διενεργηθεί από τους
Ορκωτούς Ελεγκτές μέλη της: Δρακόπουλο Δημήτριο με ΑΜ ΣΟΕΛ 40061, ως τακτικό ελεγκτή και
Σκαλιώτου Ελένη με ΑΜ ΣΟΕΛ 23671, ως αναπληρωματικό ελεγκτή.
5. Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική
χρήση 2019, το πλήρες κείμενο της οποίας είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Εταιρείας
(http://www.epsilonnet.gr).

6. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά
τη χρήση 2019 για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και εγκρίθηκε η προκαταβολή αποζημιώσεων
και αμοιβών για τη χρήση 2020, έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
7. Εγκρίθηκε η αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι 5% του καταβεβλημένου μετοχικού της
κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και
διατηρεί), κατ’ άρθρο 49 του ν. 4548/2018, εντός (24) μηνών από την έγκριση, ήτοι έως την
02/09/2022, με κατώτατο όριο απόκτησης 1,00 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης 5,00
ευρώ ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να καθορίσει, εντός των
προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών
8. Εγκρίθηκε το περιεχόμενο των συμβάσεων που έχει συνάψει η εταιρεία κατά τη χρήση από 1/1/2019
έως 31/12/2019 και περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.
9. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της χρήσης 2019 και τέθηκε
υπόψη των μετόχων, η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019, η οποία
είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (http://www.epsilonnet.gr).
-Την 3 Σεπτεμβρίου 2020 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών της
Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του N.4548/2018, που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 5% του συνόλου
του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου κατ’ ανώτατο όριο (στο οποίο περιλαμβάνονται οι ήδη
αποκτηθείσες ίδιες μετοχές), εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής
απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 02.09.2022, με εύρος τιμών αγοράς από 1,00 Ευρώ ανά
μετοχή (κατώτατο όριο) και 5,00 Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Η Εταιρεία κατέχει σήμερα συνολικά
24.949 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,186% του μετοχικού της κεφαλαίου. Συνεπώς, η
Εταιρεία δύναται να αγοράσει ίδιες μετοχές έως ποσοστού 4,814% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου,
ήτοι 645.051 μετοχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει, εντός των
προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή των προς απόκτηση μετοχών.
-Την 4 Σεπτεμβρίου 2020 η εταιρεία ανακοίνωσε το τροποποιημένο οικονομικό ημερολόγιο για το 2020.

Α. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2020
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από μισθώσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού

Σημείωση

30.06.2020

31.12.2019

30.06.2020

31.12.2019

2.723.865,18
4.633.316,88
1.200.836,18
3.521,30
132.857,70
78.355,73
8.772.752,97

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

1.719.163,75
4.555.169,99
3.052.023,02
1.200.836,18
3.521,30
14.102,14
564.354,75
66.059,53
11.175.230,66

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

35.305,54
8.014.748,18
259.488,00
1.328.682,89
11.127.539,39
20.765.764,00

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

32.153,36
6.157.267,72
90.538,42
1.303.347,94
7.597.931,23
15.181.238,67

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

29.538.516,97

27.106.781,39

26.356.469,33

24.473.699,91

13
14

4.020.000,00
(35.863,68)
8,61
1.415.485,10
9.382.071,17
14.781.701,20
404.257,85
15.185.959,05

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

4.020.000,00
(35.863,68)
8,61
1.336.448,88
8.654.910,12
13.975.503,93
13.975.503,93

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

15
16

5.140.432,97
1.338.159,21
1.218.400,42
132.897,30
7.829.889,90

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

5.091.345,70
1.112.318,12
895.731,56
132.897,30
7.232.292,68

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

17
15
16

1.581.476,50
1.494.425,07
365.252,44
1.602.608,18
1.478.905,83
6.522.668,02

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

979.749,30
1.448.642,23
310.848,78
1.270.988,18
1.138.444,23
5.148.672,72

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

Σύνολο Υποχρεώσεων

14.352.557,92

13.600.229,33

12.380.965,40

11.923.387,27

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

29.538.516,97

27.106.781,39

26.356.469,33

24.473.699,91

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

6
7
8
9

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10

11

12

Σύνολο Ενεργητικού

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Ίδιες Μετοχές
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις Νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αποδιδόμενων σε Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια
Υποχρεώσεις Μίσθωσης
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 31 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Κόστος Πωλήσεων

Σημείωση

19

1.1-30.06.2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-30.06.2019

1.1-30.06.2020

1.1-30.06.2019

8.445.357,82
(3.649.250,37)

7.870.957,54
(3.642.097,17)

6.261.743,37
(3.003.888,76)

5.855.287,89
(2.995.708,58)

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

4.796.107,45
29.298,82
(134.705,01)
(2.322.981,44)
(1.170.023,68)
(71.994,22)

4.228.860,37
29.788,57
(139.109,19)
(1.750.272,10)
(1.482.268,54)
(82.779,79)

3.257.854,61
28.826,52
(99.331,68)
(1.624.851,68)
(694.375,95)
(29.244,72)

2.859.579,31
40.105,44
(101.654,97)
(1.166.088,60)
(1.024.321,57)
(38.185,68)

Λειτουργικά Κέρδη
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών

1.125.701,92
16.088,21
(214.047,70)
54.946,57

804.219,32
20.617,65
(176.869,61)
(13.482,13)

838.877,10
23.143,01
(181.129,69)
54.946,57

569.433,93
14.321,88
(147.592,32)
(13.482,13)

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος

10

982.689,00
17.407,82

634.485,23
14.819,54

735.836,99
21.986,30

422.681,36
7.686,04

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων (Α)

18

1.000.096,82

649.304,77

757.823,29

430.367,40

932.074,71
68.022,11

508.797,28
140.507,49

757.823,29
-

430.367,40
-

1.000.096,82

649.304,77

757.823,29

430.367,40

Αναλογιστικά Κέρδη / (ζημιές) σε Προγράμματα Παροχών Προσωπικού
Φόρος που αναλογεί

-

-

-

-

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Β)

-

-

-

-

1.000.096,82

649.304,77

757.823,29

430.367,40

932.074,71
68.022,11

508.797,28
140.507,49

757.823,29
-

430.367,40
-

1.000.096,82

649.304,77

757.823,29

430.367,40

11.175.440

10.712.369

11.175.440

10.712.369

0,0895

0,0606

0,0678

0,0402

Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες Μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους

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

18

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

18

Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης αναμορφώθηκαν λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της εταιρείας SUPERVISOR Α.Ε., προκειμένου να
καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου (Σημ. 26).

Οι σημειώσεις στις σελίδες 31 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής

ΟΜΙΛΟΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο

Ίδιες Μετοχές

Υπόλοιπο Κερδών εις

Αποθεματικά

Νέο

Δικαιώματα

Διαφορά από

Μειοψηφίας

Έκδοση Μετοχών

Σύνολο

Υπέρ το Άρτιο

Ποσά εκφρασμένα σε €
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2019

3.352.632,00

-

1.327.910,96

7.168.145,89

8,61

225.998,13

12.074.695,59

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 Μετά Φόρων

-

-

-

649.304,77

-

-

649.304,77

Αγορά Ίδιων Μετοχών

-

-

-

-

-

(35.863,68)

Μεταφορά σε Λοιπά Αποθεματικά

-

-

35.139,59

(21.699,92)

-

-

13.439,67

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν στα Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου 01.01 - 30.06.2019

-

-

-

(140.507,49)
-

-

140.507,49

-

3.352.632,00

(35.863,68)

1.363.050,55

7.655.243,25

8,61

366.505,62

12.701.576,35

-

-

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2020

(35.863,68)

-

3.352.632,00

(35.863,68)

1.415.485,10

8.204.742,08

8,61

569.547,95

13.506.552,06

-

-

-

1.000.096,82

-

-

1.000.096,82

667.368,00

-

-

-

-

Μεταφορά σε Λοιπά Αποθεματικά

-

-

11.942,17

-

Μεταβολή Συμμετοχής σε Θυγατρική που αναλογεί σε Δικαιώματα Μειοψηφίας

-

-

-

233.312,21

-

(233.312,21)

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν στα Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου 01.01 - 30.06.2020

-

-

-

(68.022,11)
-

-

68.022,11

-

4.020.000,00

(35.863,68)

1.415.485,10

8,61

404.257,85

15.185.959,05

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 30.06.2020 Μετά Φόρων
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020

Μετοχικό Κεφάλαιο

Ίδιες Μετοχές

9.382.071,17

Υπόλοιπο Κερδών εις

Αποθεματικά

Νέο

667.368,00
-

11.942,17
-

Διαφορά από
Έκδοση Μετοχών

Σύνολο

Υπέρ το Άρτιο

Ποσά εκφρασμένα σε €
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2019
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 Μετά Φόρων

3.352.632,00

-

1.284.014,33

6.953.094,67

8,61

11.589.749,61

-

-

-

430.367,40

-

430.367,40

-

-

(35.863,68)

-

(594,92)

Αγορά Ίδιων Μετοχών

(35.863,68)

Μεταφορά σε Λοιπά Αποθεματικά

-

-

-

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

-

-

-

-

-

-

1.284.014,33

7.382.867,15

8,61

11.983.658,41

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019

3.352.632,00

(35.863,68)

(594,92)

-

-

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2020
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

3.352.632,00

(35.863,68)

1.336.448,88

7.897.086,83

8,61

12.550.312,64

667.368,00

-

-

-

-

667.368,00

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 30.06.2020 Μετά Φόρων

-

-

-

757.823,29

-

757.823,29

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό

-

-

-

-

-

-

1.336.448,88

8.654.910,12

8,61

13.975.503,93

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020

4.020.000,00

(35.863,68)

Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης αναμορφώθηκαν λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της εταιρείας SUPERVISOR Α.Ε., προκειμένου να
καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου (Σημ. 26).

Οι σημειώσεις στις σελίδες 31 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών

ΟΜΙΛΟΣ

Έμμεση Μέθοδος
Ποσά εκφρασμένα σε €

1.1-30.06.2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1-30.06.2019

1.1-30.06.2020

1.1-30.06.2019

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

982.689,00

634.485,23

735.836,99

422.681,36

Αποσβέσεις

703.841,47

758.499,65

581.435,41

681.528,44

Προβλέψεις

180.655,13

67.887,70

102.301,16

23.801,55

(9.434,00)

43,00

-

-

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

(28.546,51)

(16.016,75)

(23.930,23)

(14.321,88)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

227.909,78

175.032,88

201.969,51

160.982,10

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Συναλλαγματικές διαφορές

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(15.167,04)

10.337,37

(15.352,02)

7.198,16

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(324.320,83)

1.609.000,33

851.805,94

1.133.532,15

1.722.299,71

(1.429.806,40)

643.549,39

(695.968,47)

(203.945,74)
(47.201,46)

(121.211,87)
(5.210,62)

(198.571,60)
(20.277,72)

(125.454,41)
-

3.188.779,51

1.683.040,52

2.858.766,83

1.593.979,00

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

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

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

(64.378,57)

-

(64.378,57)

-

(251.327,76)

(1.007.804,34)

(249.392,64)

(1.006.230,17)

2.000,00

-

2.000,00

-

-

-

38.239,01

-

25.971,95

14.321,88

23.143,01

14.321,88

1.875,00
9.434,00

15.221,66

-

13.482,13

(276.425,38)

(978.260,80)

(250.389,19)

(978.426,16)

Πληρωμές για Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

-

(446.201,79)

-

(446.201,79)

Ίδιες Μετοχές

-

(35.863,68)

-

(35.863,68)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

-

95.408,02

-

95.408,02

(172.652,10)
(206.110,10)

(480.376,58)
(185.323,63)

(198.708,54)
(131.896,30)

(459.083,35)
(151.963,28)

(378.762,20)

(1.052.357,66)

(330.604,84)

(997.704,08)

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

2.533.591,93

(347.577,94)

2.277.772,80

(382.151,24)

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου

8.593.947,46

7.708.634,68

5.320.158,43

4.827.596,80

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου

11.127.539,39

7.361.056,74

7.597.931,23

4.445.445,56

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Μισθώματα εισπραχθέντα
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
Λοιπά στοιχεία επενδυτικών ροών

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

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

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

Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης αναμορφώθηκαν λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της εταιρείας SUPERVISOR Α.Ε., προκειμένου να
καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου (Σημ. 26).

Οι σημειώσεις στις σελίδες 31 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
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Β. Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων Α’
6μήνου 2020
1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία
Η μητρική εταιρεία ‘‘EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας’’
με τον διακριτικό τίτλο ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’, ιδρύθηκε με τη σημερινή της μορφή το έτος 1999 (Φ.Ε.Κ. 6383 /
04.08.1999). Η αρχική επωνυμία είχε οριστεί ως: ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – Ανώνυμη Βιοτεχνική και
Εμπορική Εταιρεία Εκδόσεων, Πληροφορικής και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας’’ με τον διακριτικό τίτλο
‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.’’ και τροποποιήθηκε στην ως άνω ισχύουσα, κατόπιν της από 14.02.2004
απόφασης της 12ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. 2497 / 24.03.2004), καθώς επίσης και της από
22.05.2008 απόφασης της 9ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. 6356 / 04.07.2008).
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, στο Δήμο Πυλαίας του Ν. Θεσσαλονίκης – Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 –
Ζώνη ΕΜΟ. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.epsilonnet.gr.
Η εταιρεία κατά τη σύστασή της καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με Αριθμό Μητρώου
43452/62/Β/99/194 και η διάρκεια ζωής της ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη, μέχρι την 22 η Ιουλίου 2049. Πλέον είναι
εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 038383705000.
Η ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’ δραστηριοποιείται στον κλάδο πληροφορικής και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη λογισμικών
προγραμμάτων για οικονομολόγους, λογιστές – φοροτεχνικούς, λογιστικά γραφεία και τμήματα λογιστηρίων και
οικονομικής διεύθυνσης εταιρειών. Επιπρόσθετα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια οικονομικού, επιστημονικού
περιεχομένου. Τέλος, εκδίδει και πωλεί το εβδομαδιαίο οικονομικό περιοδικό ‘‘EPSILON 7’’ και εμπορεύεται
επιστημονικά – φορολογικά βιβλία.
Οι συνημμένες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της “EPSILON NET Α.Ε.” (“ο Όμιλος”)
περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής “EPSILON NET Α.Ε.” και των θυγατρικών της, “EPSILON
PYLON Α.Ε.”, “EPSILON HR Α.Ε.”, “EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.”, “EPSILON EUROPE PLC” “
EVOLUTIONSNT PLC ” και “EVOLUTIONSNT (UK) LTD”.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Α’ 6μήνου 2020 (από 1
Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2020) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ‘‘EPSILON NET
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ την 14η Σεπτεμβρίου 2020.
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής:
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της “EPSILON NET Α.Ε.”, όπως συγκροτήθηκε σε Σώμα την 15η Νοεμβρίου
2019, έχει σήμερα ως ακολούθως:
- Μίχος Ιωάννης του Νικολάου

:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

- Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου

:

Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

- Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου

:

Εκτελεστικό Μέλος

- Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ

:

Εκτελεστικό Μέλος

- Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου

:

Εκτελεστικό Μέλος

- Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου

:

Εκτελεστικό Μέλος

- Αικατερίνη Δασκαλοπούλου του Γεωργίου

:

Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία

:

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου

:

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

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

μη Εκτελεστικό μέλος η κυρία Αικατερίνη Δασκαλοπούλου σε

αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους ΔΣ Σπυρίδωνα Παμπουκίδη.
Εποπτεύουσα Αρχή

:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου

:

038383705000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

:

099357493

Νομικοί Σύμβουλοι

:

Μιχαλόπουλος Πασχάλης

Ελεγκτής

:

Δημήτριος Δρακόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ 40061
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
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2. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές – Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι ενοποιημένες και εταιρικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της “ EPSILON NET Α.Ε.” της 30ης Ιουνίου 2020
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισμού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020, έχουν καταρτισθεί
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» Οι οικονομικές καταστάσεις
δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει
να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της 31ης Δεκεμβρίου 2019,
οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.epsilonnet.gr
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ, εκτός
αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία για τη σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς
με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2019.
Επιπρόσθετα, οι ακολουθούμενες λογιστικές αρχές της τρέχουσας περιόδου έλαβαν υπόψη τα ακόλουθα νέα πρότυπα και
τροποποιήσεις προτύπων:
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2020
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική
από την 01/01/2020 ή μεταγενέστερα.
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2020,
δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Ο Όμιλος δεν υιοθέτησε πρόωρα
πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2020.
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,
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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
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»
Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το ΣΔΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ
1 και ΔΛΠ 8, οι οποίες 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 νέος ορισμός
προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σημαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή ανακριβούς γνωστοποίησής
της εύλογα θα αναμενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν
βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν παραδείγματα περιστάσεων που ενδέχεται να
οδηγήσουν στην απόκρυψη σημαντικής πληροφορίας. 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 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς»
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική αναφορά από τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων
αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με εναλλακτικό επιτόκιο
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αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισμένες εξαιρέσεις στις απαιτήσεις της λογιστικής
αντιστάθμισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (ΔΛΠ) 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και
του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε οι επιχειρήσεις να
μπορούν να συνεχίσουν να πληρούν τις απαιτήσεις υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα κριτήρια αναφοράς επιτοκίων δεν
μεταβάλλονται λόγω της μεταρρύθμισης του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από
την Εταιρεία και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες»
Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Με την
τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα δικαιώματα
κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της
Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις μισθωμάτων που σχετίζονται με την επιδημία του
κορωναϊού (εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2020)
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ανταποκρινόμενο στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 εξέδωσε την
τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους μισθωτές να μην λογιστικοποιούν τις
μειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση μίσθωσης εάν είναι άμεση συνέπεια του COVID-19 και πληρούν συγκεκριμένες
συνθήκες. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουνίου 2020.
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια-Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» (εκδόθηκε στις 28 Μαΐου
2020)
Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που λαμβάνονται
από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί
επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια
παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.
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ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εκδόθηκε στις 28 Μαΐου
2020)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος
της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η
τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα
αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της
σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2020)
Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική
Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία
συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων
υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να
αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.
Ετήσιες βελτιώσεις σε Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020
Την 14η Μαΐου 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που περιέχουν
τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 1, 9 και 16, οι οποίες εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2022:
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν επίπτωση τον όμιλο και την εταιρεία.

3. Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοικήσεως
Η κατάρτιση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί την
διενέργεια εκτιμήσεων, κρίσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και
το ύψος των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίστηκαν.
Κατά την σύνταξη αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές
κρίσεις και εκτιμήσεις, που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου,
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καθώς και οι κύριες πηγές εκτίμησης της αβεβαιότητας, παρέμειναν ίδιες με αυτές που εφαρμόστηκαν στις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

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

Κίνδυνος αγοράς

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

Πιστωτικός Κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος, κατά τον οποίο υπάρχει πιθανότητα, ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε ένα χρηματοοικονομικό
μέσο, να αθετήσει την υποχρέωσή του, προξενώντας οικονομική ζημία στο άλλο μέρος. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν
εκτίθεται σημαντικά σε πιστωτικό κίνδυνο, διότι αφενός μεν οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται σε πελάτες αξιόπιστους με
θετικά αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων, αφετέρου δε ο τρόπος πληρωμής των λιανικών πωλήσεων είναι κυρίως τοις
μετρητοίς.
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Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με πελάτες αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας και
της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών και επισφαλειών .Τα
πιστωτικά όρια των πελατών παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επανακαθορίζονται εφόσον χρειαστεί.
Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά και συνεπώς περιορίζεται στο ελάχιστο ο πιστωτικός
κίνδυνος. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της 30/06/2020 είναι
όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
ΟΜΙΛΟΣ
Πελάτες και λοιπές Εμπορικές απαιτήσεις
Σχετικές Προβλέψεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2020

31.12.2019

30.06.2020

31.12.2019

9.129.707,69

9.712.967,09

7.124.715,72

8.124.622,64

(1.114.959,51)

(1.044.834,35)

(967.448,00)

(938.587,14)

8.014.748,18

8.668.132,74

6.157.267,72

7.186.035,50

Κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού της 30/06/2020 η Διοίκηση κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένας πιστωτικός κίνδυνος
που να μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.
Η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού (COVID-19), βρήκε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και τις επιχειρήσεις σε
σημαντικό ποσοστό απροετοίμαστες. Η οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας και αστάθειας, οι συνέπειες
της οποίας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Οι οικονομικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν
από τη διάρκεια, την ένταση και το βαθμό εξάπλωσης της νόσου στην Ελλάδα και παγκοσμίως. Ανάλογα την διάρκεια
και την έκταση της οικονομικής αστάθειας θα είναι η έκθεση του Ομίλου σε αντίστοιχο κίνδυνο αγοράς.
•

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας οφείλεται στις πιθανές δυσκολίες εξεύρεσης κεφαλαίων για κάλυψη υποχρεώσεων, που
σχετίζονται με χρηματοοικονομικά μέσα.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτει χαμηλή έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας αφού διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα για την κάλυψη των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα διαθέτει υψηλά όρια αδιάθετων
τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Ο δείκτης του κυκλοφορούντος ενεργητικού έναντι των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
για τον Όμιλο την 30/06/2020 διαμορφώθηκε σε 318,4% έναντι 271,3% την 31/12/2019 και αντίστοιχα για την
Εταιρεία την 30/06/2020 σε 294,9% έναντι 236,8% την 31/12/2019.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ωρίμανσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου και της
Εταιρείας:
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Έως 1 έτος
1.494.425,07
365.252,44
4.662.990,51
6.522.668,02

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2020
Από 2 έως
Πάνω από
5 έτη
5 έτη
5.140.432,97
962.762,81
375.396,40
132.897,30
6.236.093,08
375.396,40

Σύνολο
6.634.858,04
1.703.411,65
4.795.887,81
13.134.157,50

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

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

Πάνω από
5 έτη
413.659,70
413.659,70

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

Έως 1 έτος
1.448.642,23
310.848,78
3.389.181,71
5.148.672,72

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2020
Από 2 έως
Πάνω από
5 έτη
5 έτη
5.091.345,70
829.809,14
282.508,98
132.897,30
6.054.052,14
282.508,98

Σύνολο
6.539.987,93
1.423.166,90
3.522.079,01
11.485.233,84

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

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

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

(ποσά σε 000 €)

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

(ποσά σε 000 €)

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Υποχρεώσεις μισθώσεων
Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

•

Άλλοι Λειτουργικοί Κίνδυνοι

Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων θεωρούνται επαρκείς με 30/06/2020 για τον Όμιλο και την
Εταιρεία. Επιπλέον η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας έχει εγκαταστήσει ένα επαρκές και αξιόπιστο σύστημα
εσωτερικού ελέγχου για την πρόληψη των κίνδυνων στα πλαίσια των εμπορικών της εργασιών.
•

Διαχείριση Κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης
λειτουργίας της Εταιρείας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και λοιπούς
συμμέτοχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει το μέρισμα προς
τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία
για να μειώσει το χρέος της.
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Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το συντελεστή μόχλευσης.
Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο
καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το “Σύνολο δανεισμού” (συμπεριλαμβανομένου “βραχυπρόθεσμου και
μακροπρόθεσμου δανεισμού” και το υπόλοιπο των υποχρεώσεων από μισθώσεις όπως εμφανίζεται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης) μείον “Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα”. Τα συνολικά απασχολούμενα
κεφάλαια υπολογίζονται ως “Ίδια κεφάλαια” όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.
Ο συντελεστής μόχλευσης στις 30 Ιουνίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 αντίστοιχα είχε ως εξής:
(ποσά σε 000 €)

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2020

31.12.2019

30.06.2020

31.12.2019

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

6.634.858,04

6.804.834,61

6.539.987,93

6.735.298,56

Υποχρεώσεις από μισθώσεις

1.703.411,65

1.787.989,03

1.423.166,90

1.497.344,96

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

11.127.539,39

8.593.947,46

7.597.931,23

5.320.158,43

Καθαρό ποσό δανεισμού

(2.789.269,70)

(1.123,82)

365.223,60

2.912.485,09

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

15.185.959,05

13.506.552,06

13.975.503,93

12.550.312,64

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

12.396.689,35

13.505.428,24

14.340.727,53

15.462.797,73

(22,50%)

(0,01%)

2,55%

18,84%

Μείον :

Συντελεστής μόχλευσης

5. Δομή του Ομίλου
Η δομή του Ομίλου την 30η Ιουνίου 2020 έχει ως εξής :

Επωνυμία

Διεύθυνση Έδρας

EPSILON EUROPE PLC

Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος
Ρωσσίδη 2 - ΤΘ 596 55 - 4011 Λεμεσός - Κύπρος

EPSILON PYLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 555 34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη

EVOLUTIONSNT PLC

Herts - United Kingdom - EN6

80 Strafford Gate Potters Bar 1PG

Σκοπός

Μετοχικό / Εταιρικό Κεφάλαιο

Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων

300.000 μετοχές του 1,00 € η

Ομίλου στην Ευρώπη

κάθε μία

Παροχή Εκπαιδευτικών
Υπηρεσιών

60.000 μετοχές του 1,00 € η
κάθε μία

Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων

2.035.345 μετοχές της 1,00 £ η

Ομίλου στην Ευρώπη

κάθε μία

Ημερομηνία Ίδρυσης /
Ενοποίησης

Ποσοστό Συμμετοχής (%)

23.01.2009 (ίδρυση)

99,966%

Ολική Ενοποίηση

05.01.2009 (ίδρυση)

99,983%

Ολική Ενοποίηση

26.09.2012 (ίδρυση)

Μέθοδος Ενοποίησης

99,956%

Ολική Ενοποίηση

(έμμεση συμμετοχή)

EVOLUTIONSNT (UK) LTD

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

Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων
Ομίλου στην Ευρώπη

1.000 μετοχές της 1,00 £ η κάθε
μία

02.10.2014 (ίδρυση)

100,000%
(έμμεση συμμετοχή)

Ολική Ενοποίηση

EPSILON HR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 555 34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη

Παραγωγή και Εμπορία
Λογισμικού

25.000 μετοχές του 1,00 € η
κάθε μία

22.02.2016 (ίδρυση)

65,000%

Ολική Ενοποίηση

EPSILON SUPPORT CENTER AΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 5-7 - 56224 Εύοσμος - Θεσσαλονίκη

Παροχή Υπηρεσιών
Πληροφορικής

20.000 μετοχές των 10,00 € η
κάθε μία

02.08.2019 ( ίδρυση )

51,000%

Ολική Ενοποίηση
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6. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 30.06.2020
Απαλοιφές Ενοποίησης Προηγ. Χρήσεως
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2020

Κτίρια - Τεχνικά
Έργα σε Ακίνητα
Τρίτων

Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα & Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολο

3.878.801,65
13.168,00
(26.014,05)
-

530.765,56
70.289,03
(12.170,00)

2.454.449,55
49.783,89
-

6.864.016,76
133.240,92
(26.014,05)
(12.170,00)

30η Ιουνίου 2020

3.865.955,60

588.884,59

2.504.233,44

6.959.073,63

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2020
Απαλοιφές Ενοποίησης Προηγ. Χρήσεως
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 30.06.2020

1.639.974,66
207.175,66
(47.816,56)
-

269.672,99
63.673,30
(10.957,22)

2.072.771,60
40.714,02
-

3.982.419,25
311.562,98
(47.816,56)
(10.957,22)

30η Ιουνίου 2020

1.799.333,76

322.389,07

2.113.485,62

4.235.208,45

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

2.066.621,84

266.495,52

390.747,82

2.723.865,18

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

1.945.902,60
1.798.508,43
134.390,62
-

241.988,18
300.947,38
(12.170,00)

2.313.239,94
147.487,36
(6.277,75)

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

31η Δεκεμβρίου 2019

3.878.801,65

530.765,56

2.454.449,55

6.864.016,76

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

1.254.971,86
385.002,80
-

154.871,75
125.226,88
(10.425,64)

1.996.216,39
82.832,77
(6.277,56)

3.406.060,00
593.062,45
(16.703,20)

31η Δεκεμβρίου 2019

1.639.974,66

269.672,99

2.072.771,60

3.982.419,25

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

2.238.826,99

261.092,57

381.677,95

2.881.597,51
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 30.06.2020
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2020

Κτίρια - Τεχνικά
Έργα σε Ακίνητα
Τρίτων

Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα & Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολο

2.802.252,59
13.168,00

383.375,00
57.718,24
(12.170,00)

2.396.489,08
47.848,77

5.582.116,67
118.735,01
(12.170,00)

30η Ιουνίου 2020

2.815.420,59

428.923,24

2.444.337,85

5.688.681,68

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2020
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 30.06.2020

1.500.695,20
140.044,59

214.547,87
43.987,09
(10.957,22)

2.044.437,31
36.763,09

3.759.680,38
220.794,77
(10.957,22)

30η Ιουνίου 2020

1.640.739,79

247.577,74

2.081.200,40

3.969.517,93

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

1.174.680,80

181.345,50

363.137,45

1.719.163,75

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

1.862.645,34
814.266,39
125.340,86

187.328,18
208.216,82
(12.170,00)

2.273.231,29
129.535,54
(6.277,75)

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

31η Δεκεμβρίου 2019

2.802.252,59

383.375,00

2.396.489,08

5.582.116,67

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

1.245.017,37
255.677,83
-

137.334,33
87.639,18
(10.425,64)

1.974.293,51
76.421,36
(6.277,56)

3.356.645,21
419.738,37
(16.703,20)

31η Δεκεμβρίου 2019

1.500.695,20

214.547,87

2.044.437,31

3.759.680,38

1.301.557,39

168.827,13

352.051,77

1.822.436,29

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου του 2020 του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνεται ποσό
αποσβέσεων για τα δικαιώματα χρήσης € 190,3 χιλ. και € 113,0 χιλ. αντίστοιχα, χρηματοοικονομικών εξόδων για τις
υποχρεώσεις μισθώσεων ποσό € 32,4 χιλ. και € 27,0 χιλ. αντίστοιχα και χρηματοοικονομικών εσόδων για τις απαιτήσεις
μισθώσεων ποσό € 0,00 και € 11,3 χιλ. αντίστοιχα.
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων της Εταιρείας και του Ομίλου.
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7. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 30.06.2020
Μεταφορές Περιόδου 01.01 - 30.06.2020

Ανάπτυξη
Λογισμικού Ολοκληρωμένο

Εμπορικά Σήματα

Λογισμικό - Αγορά
από Τρίτους

Ανάπτυξη
Λογισμικού - Μη
Ολοκληρωμένο

Σύνολο

27.297.567,91
-

54.966,70
392,00
-

1.332.850,43
1.800,00
-

90.890,86
186.183,87
-

28.776.275,90
188.375,87
-

30η Ιουνίου 2020

27.297.567,91

55.358,70

1.334.650,43

277.074,73

28.964.651,77

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2020

22.646.318,40
361.104,76

45.756,58
713,82

1.246.981,42
30.459,91

-

23.939.056,40
392.278,49

30η Ιουνίου 2020

23.007.423,16

46.470,40

1.277.441,33

-

24.331.334,89

4.290.144,75

8.888,30

57.209,10

277.074,73

4.633.316,88

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μεταφορές Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

27.177.567,91
120.000,00

53.846,70
1.120,00
-

1.332.850,43
-

210.890,86
(120.000,00)

28.564.265,04
212.010,86
-

31η Δεκεμβρίου 2019

27.297.567,91

54.966,70

1.332.850,43

90.890,86

28.776.275,90

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

21.797.217,84
849.100,56

44.430,49
1.326,09

1.179.924,05
67.057,37

-

23.021.572,38
917.484,02

31η Δεκεμβρίου 2019

22.646.318,40

45.756,58

1.246.981,42

-

23.939.056,40

4.651.249,51

9.210,12

85.869,01

90.890,86

4.837.219,50

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε €
Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 30.06.2020
Μεταφορές Περιόδου 01.01 - 30.06.2020

Ανάπτυξη
Λογισμικού Ολοκληρωμένο

Εμπορικά Σήματα

Ανάπτυξη
Λογισμικού - Μη
Ολοκληρωμένο

Λογισμικό - Αγορά
από Τρίτους

Σύνολο

27.268.532,37
-

53.496,70
392,00
-

1.031.724,77
1.800,00
-

90.890,86
186.183,87
-

28.444.644,70
188.375,87
-

30η Ιουνίου 2020

27.268.532,37

53.888,70

1.033.524,77

277.074,73

28.633.020,57

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2020
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2020

22.640.252,34
359.652,98

45.651,57
640,32

1.031.306,03
347,34

-

23.717.209,94
360.640,64

30η Ιουνίου 2020

22.999.905,32

46.291,89

1.031.653,37

-

24.077.850,58

4.268.627,05

7.596,81

1.871,40

277.074,73

4.555.169,99

Κόστος Κτήσης
1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μεταφορές Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

27.148.532,37
120.000,00

53.166,70
330,00
-

1.031.724,77
-

210.890,86
(120.000,00)

28.233.423,84
211.220,86
-

31η Δεκεμβρίου 2019

27.268.532,37

53.496,70

1.031.724,77

90.890,86

28.444.644,70

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
1η Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019

21.794.055,33
846.197,01

44.416,32
1.235,25

1.024.473,79
6.832,24

-

22.862.945,44
854.264,50

31η Δεκεμβρίου 2019

22.640.252,34

45.651,57

1.031.306,03

-

23.717.209,94

4.628.280,03

7.845,13

418,74

90.890,86

4.727.434,76

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά
την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

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

Ποσά εκφρασμένα σε €
1η Ιανουαρίου 2019
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
1η Ιανουαρίου 2020
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 30.06.2020
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2020
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

EPSILON PYLON Α.Ε.

EPSILON HR Α.Ε.

EPSILON SUPPORT
CENTER Α.Ε.

EPSILON EUROPE PLC

ΣΥΝΟΛΟ

33.630,00
-

8.400,00
350,00
-

102.000,00
-

2.898.211,02
-

2.940.241,02
102.350,00
-

33.630,00

8.750,00

102.000,00

2.898.211,02

3.042.591,02

33.630,00
-

8.750,00
9.432,00
-

102.000,00
-

2.898.211,02
-

3.042.591,02
9.432,00
-

33.630,00

18.182,00

102.000,00

2.898.211,02

3.052.023,02
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9. Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες
Οι επενδύσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σε Συγγενείς Εταιρείες απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:
SUPERVISOR Α.Ε.

Ποσά εκφρασμένα σε €
1η Ιανουαρίου 2019
Συμμετοχή στα αποτελέσματα συγγενών εταιρειών
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2019
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
1η Ιανουαρίου 2020
Συμμετοχή στα αποτελέσματα συγγενών εταιρειών
Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 30.06.2020
Αύξηση από Αποτίμηση Συμμετοχής
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2020
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

HIT HOSPITALITY
Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

179.965,96
(34.076,35)
-

1.000.000,00
-

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

145.889,61

1.000.000,00

1.145.889,61

145.889,61
(20.839,82)
-

1.000.000,00
75.786,39
-

1.145.889,61
(20.839,82)
75.786,39
-

125.049,79

1.075.786,39

1.200.836,18

Η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 35,156% στην εταιρεία SUPERVISOR Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην
εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού.
Σύμφωνα με το από 20.12.2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών, η Εταιρεία κατέχει το 34% της “HIT
HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES A.E.”, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή
ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογράφησης στους τομείς της Φιλοξενείας και της Εστίασης.

10. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Φόρος Εισοδήματος
Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

1.1 - 30.6.2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 - 30.6.2019

1.1 - 30.6.2020

1.1 - 30.6.2019

Τα ποσά του Φόρου Εισοδήματος της Περιόδου έχουν ως εξής:
Αναβαλλόμενος Φόρος Έξοδο / (Έσοδο)
Τρέχων Φόρος
Σύνολο Φόρου Έξοδο / (Έσοδο)

(64.609,28)
47.201,46

(20.030,16)
5.210,62

(42.264,02)
20.277,72

(7.686,04)

(17.407,82)

(14.819,54)

(21.986,30)

(7.686,04)

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης της 30ης Ιουνίου 2020.

11. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
Πελάτες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις Απομείωσης
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2020

31.12.2019

6.305.660,97
390.525,82
2.433.520,90
9.129.707,69
(1.114.959,51)

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

3.373.814,51
236.096,95
3.514.804,26
7.124.715,72
(967.448,00)

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

8.014.748,18

8.668.132,74

6.157.267,72

7.186.035,50
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Η κίνηση των προβλέψεων απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για τις περιόδους που
έληξαν την 30η Ιουνίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019, αναλύονται ως ακολούθως:

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

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2020
1.044.834,35
70.125,16

31.12.2019
769.538,06
275.296,29

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2020
938.587,14
28.860,86

31.12.2019
718.705,58
-219.881,56

1.114.959,51

1.044.834,35

967.448,00

938.587,14

Η ενηλικίωση των από εμπορική δραστηριότητα προερχομένων απαιτήσεων παρατίθεται στη συνέχεια:
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2020

Απαιτήσεις από πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Σύνολο

Υπόλοιπο
30.06.2020
5.097.593,33
2.724.068,12
193.086,73
8.014.748,18

Ενήμερες μη
απομειωθείσες
απαιτήσεις
3.256.999,36
2.724.068,12
147.561,59
6.128.629,07

Ληξιπρόθεσμες
από 1 έως 90
ημέρες
1.340.631,05
16.878,38
1.357.509,43

Ληξιπρόθεσμες
από 91 έως 120
ημέρες
225.404,68
3.146,76
228.551,44

Ληξιπρόθεσμες
από121 έως 360
ημέρες
274.558,24
25.500,00
300.058,24

Ληξιπρόθεσμες
πάνω από 360
ημέρες
-

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

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

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

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

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

Ληξιπρόθεσμες
πάνω από 360
ημέρες
-

31.12.2019

Απαιτήσεις από πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2020

Απαιτήσεις από πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Σύνολο

Υπόλοιπο
30.06.2020
2.805.508,10
3.312.097,56
39.662,06
6.157.267,72

Ενήμερες μη
απομειωθείσες
απαιτήσεις
2.198.376,20
3.312.097,56
14.768,54
5.525.242,30

Ληξιπρόθεσμες
από 1 έως 90
ημέρες
388.977,69
6.846,76
395.824,45

Ληξιπρόθεσμες
από 91 έως 120
ημέρες
142.456,67
1.846,76
144.303,43

Ληξιπρόθεσμες
από121 έως 360
ημέρες
75.697,54
16.200,00
91.897,54

Ληξιπρόθεσμες
πάνω από 360
ημέρες
-

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

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

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

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

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

Ληξιπρόθεσμες
πάνω από 360
ημέρες
-

31.12.2019

Απαιτήσεις από πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Σύνολο

Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2020, που παραμένουν ανείσπρακτες πέραν του έτους, καλύπτονται
σε ποσοστό 100% από σχετικές προβλέψεις απομείωσης.
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12. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
Ταμείο - Έδρα
Ταμείο - Υποκ/μα
Καταθέσεις σε Τραπεζικούς Λογ/σμούς
Σύνολο

30.06.2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019

30.06.2020

31.12.2019

14.008,11
988,19
11.112.543,09

7.163,52
2.459,80
8.584.324,14

4.107,29
988,19
7.592.835,75

3.601,17
2.459,80
5.314.097,46

11.127.539,39

8.593.947,46

7.597.931,23

5.320.158,43

13. Μετοχικό Κεφάλαιο
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

30.06.2020

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

4.020.000,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019

3.352.632,00

30.06.2020

31.12.2019

4.020.000,00

3.352.632,00

Βάσει της από 25/6/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκαν οι Όροι Αύξησης του
Μετοχικού Κεφαλαίου για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών.
Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 885η/1.7.2020 συνεδρίασή του ενέκρινε
το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» για τη δημόσια
προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και κατάργηση του
δικαιώματος των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αθηνών του συνόλου των μετοχών. Η εν λόγω αύξηση υπερκαλύφθηκε με δημόσια προσφορά μεταξύ 8 και 10 Ιουλίου
2020 και εκδόθηκαν 2.224.560 νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία.
Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά την 30η Ιουνίου 2020 ανέρχεται σε 4.020.000,00 €, εκ των οποίων
καταβεβλημένο είναι το ποσό 3.352.632,00 € και οφειλόμενο, βάσει της από 25/6/2020 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας είναι το ποσό 667.368,00 € και διαιρείται σε 13.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, με
ονομαστική αξία ανά μετοχή 0,30 €.

14. Ίδιες Μετοχές
Η Εταιρεία κατέχει σήμερα συνολικά 24.949 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,186% του μετοχικού της
κεφαλαίου. Το εν λόγω κονδύλι διαμορφώθηκε κατά την 30η Ιουνίου 2020 ως ακολούθως:
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ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

30.06.2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019

30.06.2020

31.12.2019

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Προσθήκες / (Μειώσεις) Περιόδου

35.863,68

35.863,68

35.863,68

35.863,68

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

35.863,68

35.863,68

35.863,68

35.863,68

15. Δάνεια
Στα πλαίσια υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου, η Εταιρεία έχει λάβει μακροχρόνιο δανεισμό πενταετούς λήξης,
προκειμένου να καλύψει τις επενδυτικές της ανάγκες. Η Eταιρεία δεν έχει βραχυπρόθεσμο δανεισμό κατά την
30/06/2020.
Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων της εταιρείας κατά την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2020 και κατά την
προηγούμενη χρήση, εμφανίζεται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2020

Ποσά εκφρασμένα σε €

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
Τραπεζικός Δανεισμός
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός
Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019

5.140.432,97

4.252.785,18

1.494.425,07

Πληρωτέος στους Επόμενους 12 Μήνες
Σύνολο

30.06.2020

31.12.2019

5.091.345,70

2.552.049,43

1.448.642,23

4.222.178,93

2.513.119,63

1.494.425,07

2.552.049,43

1.448.642,23

2.513.119,63

6.634.858,04

6.804.834,61

6.539.987,93

6.735.298,56

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2020 και 31η Δεκεμβρίου 2019 αντίστοιχα
αφορούν σε κοινό μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχουν προβεί σε έκδοση
ομολογιακών δανείων.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα των μακροπρόθεσμων δανείων καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Κατά το έτος 2020, ο Όμιλος έκανε την χρήση των ευεργετικών διατάξεων που θεσπίστηκαν από το Ελληνικό Κράτος
και των διευκολύνσεων που δόθηκαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την αποπληρωμή των δανείων σε
μεταγενέστερο χρόνο της πραγματικής τους συμβατικής υποχρέωσης.

16. Υποχρεώσεις Μίσθωσης
Συνοπτικά, παρατίθενται τα κονδύλια που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16:
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2020

31.12.2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2020

31.12.2019

Υποχρεώσεις μισθώσεων

1.703.411,65

1.787.989,03

1.423.166,90

1.497.344,96

Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος

(365.252,44)

(348.424,65)

(310.848,78)

(297.122,50)

Μακροπρόθεσμο μέρος

1.338.159,21

1.439.564,38

1.112.318,12

1.200.222,46

Τo χρηματοοικονομικό κόστος των υποχρεώσεων μισθώσεων καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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17. Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €
Προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες)
Προκαταβολές Πελατών
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού - Δεδουλευμένα Έξοδα
Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις
Σύνολο

30.06.2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019

30.06.2020

31.12.2019

1.010.145,24
253.382,12
310.000,70
7.948,44

1.026.794,96
184.320,19
205.081,85
23.366,12

530.816,65
193.890,30
251.493,28
3.549,07

623.365,67
145.745,00
164.993,99
16.194,78

1.581.476,50

1.439.563,12

979.749,30

950.299,44

18. Κέρδη ανά Μετοχή
ΟΜΙΛΟΣ
1.1 - 30.6.2020
Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 - 30.6.2019

1.1 - 30.6.2020

1.1 - 30.6.2019

1.000.096,82

649.304,77

757.823,29

430.367,40

932.074,71
68.022,11

508.797,28
140.507,49

757.823,29
-

430.367,40
-

1.000.096,82

649.304,77

757.823,29

430.367,40

Αναλογιστικά Κέρδη / (ζημιές) σε Προγράμματα Παροχών Προσωπικού
Φόρος που αναλογεί

-

-

-

-

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους

-

-

-

-

1.000.096,82

649.304,77

757.823,29

430.367,40

932.074,71
68.022,11

508.797,28
140.507,49

757.823,29
-

430.367,40
-

1.000.096,82

649.304,77

757.823,29

430.367,40

11.175.440

10.712.369

11.175.440

10.712.369

0,0895

0,0606

0,0678

0,0402

Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες Μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους
Κατανέμονται σε:
- Ιδιοκτήτες Μητρικής
- Δικαιώματα Μειοψηφίας

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών
Κοινές Ονομαστικές Μετοχές
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή σε €
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19. Πληροφόρηση κατά Τομέα
Πρωτεύων Τομέας Πληροφόρησης – Επιχειρηματικός
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

30.06.2020

Πληροφορική

Εκπαίδευση

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

Επιχειρηματικός Τομέας
Κύκλος Εργασιών

8.087.084,71

358.273,11

-

8.445.357,82

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

1.027.515,47

79.149,77

19.036,68

1.125.701,92

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

-

-

16.088,21

16.088,21

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-

-

(214.047,70)

(214.047,70)

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων

-

-

54.946,57

54.946,57

1.027.515,47

79.149,77

(123.976,24)

982.689,00

Φόρος Εισοδήματος

-

-

17.407,82

17.407,82

1.027.515,47

79.149,77

(106.568,42)

1.000.096,82

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

2.723.865,18

-

-

2.723.865,18

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

4.633.316,88

-

-

4.633.316,88

169.358,74

33.630,00

1.212.582,17

1.415.570,91

7.526.540,80

33.630,00

1.212.582,17

8.772.752,97

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

17.374.462,69

124.912,63

3.266.388,68

20.765.764,00

Σύνολο Ενεργητικού

24.901.003,49

158.542,63

4.478.970,85

29.538.516,97

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

7.717.777,60

112.112,30

-

7.829.889,90

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.016.949,85

28.006,83

1.477.711,34

6.522.668,02

12.734.727,45

140.119,13

1.477.711,34

14.352.557,92

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

30.06.2019

Πληροφορική

Εκπαίδευση

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

Επιχειρηματικός Τομέας
Κύκλος Εργασιών

7.544.449,55

326.507,99

-

7.870.957,54

780.655,19

23.564,13

-

804.219,32

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

-

-

20.617,65

20.617,65

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-

-

(176.869,61)

(176.869,61)

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων

-

-

(13.482,13)

780.655,19

23.564,13

(169.734,09)

Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους

31.12.2019

-

-

780.655,19

23.564,13

Πληροφορική

Εκπαίδευση

(13.482,13)
634.485,23

14.819,54

14.819,54

(154.914,55)

649.304,77

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

2.881.597,51

-

-

2.881.597,51

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

4.837.219,50

-

-

4.837.219,50

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.228.622,61

-

73.173,31

1.301.795,92

8.947.439,62

-

73.173,31

9.020.612,93

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

14.604.547,28

227.106,13

3.254.515,05

18.086.168,46

Σύνολο Ενεργητικού

23.551.986,90

227.106,13

3.327.688,36

27.106.781,39

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

6.526.915,65

112.112,30

294.459,92

6.933.487,87

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

5.217.565,73

33.986,12

1.415.189,61

6.666.741,46

11.744.481,38

146.098,42

1.709.649,53

13.600.229,33

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Υποχρεώσεων

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 30η Ιουνίου 2020
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασμένα σε €

30.06.2020

Πληροφορική

Εκπαίδευση

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

Επιχειρηματικός Τομέας
Κύκλος Εργασιών

5.903.470,26

358.273,11

-

6.261.743,37

759.727,33

79.149,77

-

838.877,10

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

-

-

23.143,01

23.143,01

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-

-

(181.129,69)

(181.129,69)

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων

-

-

54.946,57

54.946,57

759.727,33

79.149,77

(103.040,11)

735.836,99

Φόρος Εισοδήματος

-

-

21.986,30

21.986,30

759.727,33

79.149,77

(81.053,81)

757.823,29

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

1.719.163,75

-

-

1.719.163,75

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

4.555.169,99

-

-

4.555.169,99

-

33.630,00

4.867.266,92

4.900.896,92

6.274.333,74

33.630,00

4.867.266,92

11.175.230,66

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

15.056.326,04

124.912,63

-

15.181.238,67

Σύνολο Ενεργητικού

21.330.659,78

158.542,63

4.867.266,92

26.356.469,33

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

7.120.180,38

112.112,30

-

7.232.292,68

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

3.849.677,71

28.006,83

1.270.988,18

5.148.672,72

10.969.858,09

140.119,13

1.270.988,18

12.380.965,40

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Υποχρεώσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασμένα σε €

30.06.2019

Πληροφορική

Εκπαίδευση

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

Επιχειρηματικός Τομέας
Κύκλος Εργασιών

5.528.779,90

326.507,99

-

5.855.287,89

545.869,80

23.564,13

-

569.433,93

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

-

-

14.321,88

14.321,88

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

-

-

(147.592,32)

(147.592,32)

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων

-

-

(13.482,13)

545.869,80

23.564,13

(146.752,57)

Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους

31.12.2019

-

-

545.869,80

23.564,13

Πληροφορική

Εκπαίδευση

(13.482,13)
422.681,36

7.686,04

7.686,04

(139.066,53)

430.367,40

Μη Κατανεμηθέν

Σύνολο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

1.822.436,29

-

-

1.822.436,29

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία

4.727.434,76

-

-

4.727.434,76

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

1.864.636,62

33.630,00

2.960.144,61

4.858.411,23

8.414.507,67

33.630,00

2.960.144,61

11.408.282,28

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

12.838.311,50

227.106,13

-

13.065.417,63

Σύνολο Ενεργητικού

21.252.819,17

260.736,13

2.960.144,61

24.473.699,91

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

6.253.470,03

112.112,30

40.540,06

6.406.122,39

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4.417.632,33

33.986,12

1.065.646,43

5.517.264,88

10.671.102,36

146.098,42

1.106.186,49

11.923.387,27

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο Υποχρεώσεων
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Δευτερεύων Τομέας Πληροφόρησης – Γεωγραφικός
ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

1.1 - 30.6.2020

Βόρεια Ελλάδα
Νότια Ελλάδα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1 - 30.6.2019

1.1 - 30.6.2020

1.1 - 30.6.2019

2.410.551,82
6.034.806,00

2.277.950,92
5.593.006,62

2.491.389,36
3.770.354,01

2.367.286,32
3.488.001,57

8.445.357,82

7.870.957,54

6.261.743,37

5.855.287,89

20. Κεφαλαιουχικές Δεσμεύσεις
Οι εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν δεσμεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού.

21. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών είτε διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση
στην οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου.
Η εταιρεία και ο Όμιλος έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα, που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς τους, ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

30.06.2020

Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Απαιτήσεων
Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης με Πελάτες
Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Πληρωμής σε Προμηθευτές
Εγγυήσεις για Συμμετοχή σε Διαγωνισμό

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2019

30.06.2020

31.12.2019

82.662,00
1.363,50
16.800,00
-

82.662,00
1.363,50
16.800,00
-

82.662,00
1.363,50
16.800,00
-

82.662,00
1.363,50
16.800,00
-

100.825,50

100.825,50

100.825,50

100.825,50

22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των κινήσεων της μητρικής εταιρείας που προέκυπταν από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, κατά την περίοδο από 01.01 έως 30.06.2020 έχουν ως εξής:
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΟΛΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

HIT HOSPITALITY

EPSILON PYLON
EPSILON NET Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ

EPSILON HR Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

EPSILON NET Α.Ε.

870.820,55

EPSILON SUPPORT
CENTER Α.Ε.

SUPERVISOR Α.Ε.

INTEGRATES

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

INTEGRATED

ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.

TECHNOLOGIES AE
195.416,40

-

EPSILON PYLON Α.Ε.
EPSILON HR Α.Ε.

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

19.554,11

596,76

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

SCAN A.B.E.E.

ΣΥΝΟΛΟ

ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

13.745,07

758,63

62.579,24

5.644,02

85.979,46

426,25

1.167.743,12
68.223,26

54.563,19

-

74.117,30

EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.

1.168,70

4.282,46

5.451,16

SUPERVISOR Α.Ε.
HIT HOSPITALITY INTEGRATES INTEGRATED

9.920,00

1.860,00

11.780,00

TECHNOLOGIES AE

-

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.
TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.
SCAN A.B.E.E.
ΣΥΝΟΛΟ

24.003,21

24.003,21

2.982,59

2.982,59

-

20.050,08

43.365,86

38.074,50

916.567,20

238.782,26

-

130.887,50

6.402,65

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 30η Ιουνίου 2020

596,76

85.979,46

-

426,25

-

63.415,94

-

1.417.716,58
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Οι εταιρείες “ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.”,
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.”, “SCAN Α.Β.Ε.Ε.” και “TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.”
δεν ενοποιούνται με τον Όμιλο της EPSILON NET.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΟΛΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

EPSILON PYLON
EPSILON NET Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

EPSILON HR Α.Ε.

HIT HOSPITALITY

EPSILON SUPPORT

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

SUPERVISOR Α.Ε.

CENTER Α.Ε.

INTEGRATED

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕ

TECHNOLOGIES AE

EPSILON NET Α.Ε.

-

EPSILON PYLON Α.Ε.

-

Ω

EPSILON HR Α.Ε.

-

9.253,42

Λ

EPSILON SUPPORT CENTER Α.Ε.

8.843,90

6.413,60

-

817,85

1.872,50

190,00

-

-

-

-

-

-

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.

49.059,27

-

-

-

-

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

94.000,00

-

-

-

-

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

21.636,80

-

-

-

-

-

16.162,68

34.972,48

-

174.357,82

2.024.200,16

929.565,70

-

1.990.497,96

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Ε.Ε.

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.

SCAN A.B.E.E.

ΣΥΝΟΛΟ

Σ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε.

894.403,22

-

13.555,93

-

288,00

-

-

-

-

2.898.745,11

-

-

22.427,46

4.551,63

-

-

-

-

-

26.979,09

-

14.235,51

-

-

-

-

-

-

23.488,93

-

-

-

-

-

-

-

15.257,50

-

-

-

-

-

2.880,35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49.059,27

-

-

-

-

-

94.000,00

-

-

-

-

21.636,80

-

-

-

-

-

-

-

51.135,16

50.218,90

4.551,63

288,00

-

-

-

-

3.183.182,21

Π

Η
Τ

SUPERVISOR Α.Ε.

Η
Σ

HIT HOSPITALITY INTEGRATED TECHNOLOGIES AE

-

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

SCAN A.B.E.E.
ΣΥΝΟΛΟ

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

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά εκφρασμένα σε €

30.06.2020

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

Ε Τ ΑΙΡΕ ΙΑ
30.06.2019

339.708,92
34.589,01
20.067,58

419.377,88
16.840,74
16.252,35

30.06.2020
222.638,27
30.751,82
20.066,66

30.06.2019
244.732,50
5.303,21
15.308,20

23. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι ανέλεγκτες χρήσεις της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου:
EPSILON NET Α.Ε.

EPSILON PYLON
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

EPSILON HR Α.Ε.

EPSILON SUPPORT
CENTER

EPSILON EUROPE PLC

EVOLUTIONSNT PLC

EVOLUTIONSNT (UK)
LTD

2019

2019

2019

2019

2013-2019

2013-2019

2014-2019

24. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εταιρειών του Ομίλου δεν υπάρχουν υποθήκες ή προσημειώσεις.
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25. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού (ΕΜΕ) του Ομίλου και της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας και της
προηγούμενης περιόδου ήταν:
ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2020
Απασχολούμενο Προσωπικό

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2019

374

30.06.2020
366

30.06.2019
280

267

26. Αναμόρφωση Οικονομικών Καταστάσεων
Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης αναμορφώθηκαν (διορθώθηκαν), προκειμένου να καταστούν
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου, λόγω αλλαγής της μεθόδου ενοποίησης της εταιρείας SUPERVISOR Α.Ε.
ΟΜΙΛΟΣ

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 - 30.06.2019
Δημοσιευθέντα

Αναμορφώσεις

01.01 - 30.06.2019
Αναμορφωθέντα

Δημοσιευθέντα

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

8.159.721,60

(288.764,06)

7.870.957,54

5.855.287,89

-

5.855.287,89

Κόστος Πωλήσεων

(3.761.497,10)

119.399,93

(3.642.097,17)

(2.995.708,58)

-

(2.995.708,58)

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως

2.859.579,31

4.398.224,50

(169.364,13)

4.228.860,37

2.859.579,31

-

Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως

33.386,47

(3.597,90)

29.788,57

40.105,44

-

40.105,44

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

(164.175,17)

25.065,98

(139.109,19)

(101.654,97)

-

(101.654,97)

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως

(1.827.661,93)

77.389,83

(1.750.272,10)

(1.166.088,60)

-

(1.166.088,60)

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως

(1.532.924,46)

50.655,92

(1.482.268,54)

(1.024.321,57)

-

(1.024.321,57)

Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως

(153.225,09)

70.445,30

(82.779,79)

(38.185,68)

-

(38.185,68)

Λειτουργικά Κέρδη

753.624,32

50.595,00

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

20.678,75

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

(179.956,19)

Συμμετοχή σε Αποτελέσματα Συγγενών Εταιρειών

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων
Φόρος Εισοδήματος

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων (Α)

-

594.346,88
28.866,14

623.213,02

804.219,32

569.433,93

-

20.617,65

14.321,88

-

14.321,88

3.086,58

(176.869,61)

(147.592,32)

-

(147.592,32)

(13.482,13)

(13.482,13)

(61,10)

40.138,35
(14.046,60)

26.091,75
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569.433,93

-

(13.482,13)

634.485,23

436.163,49

(13.482,13)

422.681,36

14.819,54

11.425,37

(3.739,33)

7.686,04

649.304,77

447.588,86

(17.221,46)

430.367,40
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(13.482,13)

ΟΜΙΛΟΣ

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 - 30.06.2019
Έμμεση Μέθοδος

Δημοσιευθέντα

01.01 - 30.06.2019

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

Δημοσιευθέντα

Αναμορφώσεις

Αναμορφωθέντα

Ποσά εκφρασμένα σε €
Κέρδη προ φόρων

594.346,88

40.138,35

634.485,23

436.163,49

(13.482,13)

422.681,36

Αποσβέσεις

786.190,76

(27.691,11)

758.499,65

681.528,44

-

681.528,44

Προβλέψεις

78.901,70

(11.014,00)

67.887,70

23.801,55

-

23.801,55

43,00

-

43,00

-

-

-

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

(19.302,69)

3.285,94

(16.016,75)

(14.321,88)

-

(14.321,88)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που

164.637,33

10.395,55

175.032,88

147.499,97

13.482,13

160.982,10

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Συναλλαγματικές διαφορές

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

13.694,66

(3.357,29)

10.337,37

7.198,16

-

7.198,16

1.844.735,95

(235.735,62)

1.609.000,33

1.133.532,15

-

1.133.532,15

(39.889,03)

(1.389.917,37)

(1.429.806,40)

416.428,06

(1.112.396,53)

(695.968,47)

(110.552,94)

(10.658,93)

(121.211,87)

(111.972,28)

(13.482,13)

(125.454,41)

(5.210,62)

-

(5.210,62)

-

-

-

2.719.857,66

(1.125.878,66)

2.706.375,53

(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

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

3.307.595,00

(1.624.554,48)

1.683.040,52

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

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

-

-

-

-

-

-

(2.534.315,26)

1.526.510,92

(1.007.804,34)

(2.118.626,70)

1.112.396,53

(1.006.230,17)
-

3.224,85

(3.224,85)

-

-

-

14.382,98

(14.382,98)

-

14.321,88

(14.321,88)

-

1.782,53

12.539,35

14.321,88

-

14.321,88

14.321,88

(43,00)

15.264,66

15.221,66

-

13.482,13

13.482,13

(2.514.967,90)

1.536.707,10

(2.333.277,36)

(2.104.304,82)

1.125.878,66

(2.090.822,69)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

-

-

-

-

(446.201,79)

-

(446.201,79)

(446.201,79)

-

(446.201,79)

Ίδιες Μετοχές

(35.863,68)

-

(35.863,68)

(35.863,68)

-

(35.863,68)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

95.408,02

-

95.408,02

95.408,02

-

95.408,02

Εξοφλήσεις δανείων

(486.068,68)

5.692,10

(480.376,58)

(459.083,35)

-

(459.083,35)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

(187.592,56)

2.268,93

(185.323,63)

(151.963,28)

-

(151.963,28)

Πληρωμές για Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Μερίσματα πληρωθέντα

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

-

-

(1.060.318,69)

7.961,03

(1.052.357,66)

(997.704,08)

-

(997.704,08)

(267.691,59)

(79.886,35)

(347.577,94)

(382.151,24)

(0,00)

(382.151,24)

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου

7.801.068,00

(92.433,32)

7.708.634,68

4.827.596,80

-

4.827.596,80

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου

7.533.376,41

(172.319,67)

7.361.056,74

4.445.445,56

-

4.445.445,56

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

Με βάση τις παραπάνω προσαρμογές, τροποποιήθηκε αναλόγως η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου
και της Εταιρείας.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 30η Ιουνίου 2020

56

27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Tο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), κατά τη συνεδρίαση του, την 26/6/2020, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση
στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 13.400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.
Την 10η Ιουλίου 2020, ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση 2.224.560 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών
της Εταιρείας. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €2,40 ανά Μετοχή για
το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές). Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από
τη Δημόσια Προσφορά, πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε Ευρώ €5.338.944
(€2,40*2.224.560). Αναλυτικότερα, 866.940 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 38,97% του συνόλου της Δημόσιας
Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και 1.357.620 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 61,03% του
συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, στην Τιμή
Διάθεσης, ανήλθε σε 2.589.132 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 1.357.620
νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 1,91 φορές περίπου. Συνολικά, υποβλήθηκαν αιτήσεις από 23 Ειδικούς Επενδυτές.
Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις 368 Ιδιωτών Επενδυτών, που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε
963.267 Νέες Μετοχές. Συνεπώς, η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών που
υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 3.552.399 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση
2.224.560 Νέες Μετοχές, κατά 1,60 φορές περίπου.Την 15η Ιουλίου 2020, εισήχθησαν στην κύρια Αγορά του
Χρηματιστηρίου οι 13.400.000 μετοχές της Εταιρείας. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «ΕΠΣΙΛ» με
ελληνική γραμματοσειρά και «EPSIL» με λατινική γραμματοσειρά. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της
Εταιρείας είναι € 2,40 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.

- Την 16 Ιουλίου 2020, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του N. 3556/2007, ότι
μετά την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με
κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, η οποία αποφασίσθηκε στην από 15.11.2019
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εξειδικεύτηκε με την από 25/06/2020
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την εισαγωγή του συνόλου των 13.400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της
Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 15.07.2020, το
καταβεβλημένο μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 4.020.000 ευρώ και διαιρείται σε 13.400.000 κοινές,
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

- Την 27η Ιουλίου 2020 η Info Quest Technologies και η Epsilon Net, ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους
για τη διάθεση της web εφαρμογής Epsilon Smart στην Ελληνική αγορά, μέσω της πλατφόρμας διάθεσης Cloud
Υπηρεσιών www.QuestonCloud.com και του δικτύου συνεργατών της Info Quest Technologies. Το Epsilon Smart είναι
μία ολοκληρωμένη, Web εφαρμογή έκδοσης on line φορολογικών παραστατικών και εμπορικής διαχείρισης για
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μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που εξασφαλίζει την πλήρη σύνδεση με την πλατφόρμα myData
της ΑΑΔΕ. Δομικό στοιχείο της συνεργασίας των δύο εταιρειών αποτελεί η διάθεση της εφαρμογής μέσω της
πλατφόρμας QuestonCloud και το δίκτυο συνεργατών της Info Quest Technologies, που βρίσκεται δίπλα στις
επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους λειτουργία.

- Την 31η Ιουλίου 2020, η Εταιρεία ακολουθώντας με συνέπεια το δρόμο της συνεχούς ανάπτυξης και ενισχύοντας το
μοντέλο των κινήσεων συνεργασίας στη βάση της τεχνολογικής σύμπραξης, καλωσορίζει στην οικογένειά του ομίλου την
εταιρεία Ηoteliga International sp. Z o.o, με έδρα την Πολωνία, με την υπογραφή του συμφωνητικού για την αγορά
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών. Το συμφωνητικό μεταβίβασης που υπογράφηκε με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
της Πολωνίας εταιρεία AILLERON S.A προβλέπει τίμημα εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00) για την εξαγορά
του 51% των μετοχών που κατείχε η εν λόγω εταιρεία στη Ηoteliga International sp. Z o.o

- Την 3 Αυγούστου 2020, η Epsilon Net Α.Ε. ανακοίνωσε την πιστοποίησή της ως Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
και την αδειοδότηση του λογισμικού Epsilon Digital, το οποίο είναι ένα από τα πρώτα λογισμικά που έλαβαν την σχετική
αδειοδότηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σαν λογισμικό παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης : www.eforologia.gr. Οι επιχειρήσεις κάνοντας χρήση του λογισμικού Epsilon Digital μπορούν αυτόματα να διαβιβάζουν τα
παραστατικά εσόδων που εκδίδουν στην πλατφόρμα myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) στον
ιστότοπο mydata.aade.gov.gr.

- Την 2 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων, όπου και εγκρίθηκαν όλα τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης με κυριότερα εξ’ αυτών :
Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και η διανομή
μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας συνολικού ποσού τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα
τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (348.694,80€) που αντιστοιχεί σε μέρισμα ευρώ 0,026022 ανά μετοχή, εκ του οποίου
θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται
σε ευρώ 0,0247209. Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date)
εγκρίθηκαν η 12/10/2020 και η 13/10/2020 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να
καταβάλλεται στους μετόχους από την 19/10/2020. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία
καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ.
Aποφασίστηκε η αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του N.4548/2018, που αντιστοιχούν σε
ποσοστό έως 5% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου κατ’ ανώτατο όριο (στο οποίο
περιλαμβάνονται οι ήδη αποκτηθείσες ίδιες μετοχές), εντός χρονικού διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία λήψης
της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 02.09.2022, με εύρος τιμών αγοράς από 1,00 Ευρώ ανά
μετοχή (κατώτατο όριο) και 5,00 Ευρώ ανά μετοχή (ανώτατο όριο). Η Εταιρεία κατέχει σήμερα συνολικά 24.949 ίδιες
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μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,186% του μετοχικού της κεφαλαίου. Συνεπώς, η Εταιρεία δύναται να αγοράσει
ίδιες μετοχές έως ποσοστού 4,814% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 645.051 μετοχές. Το Διοικητικό
Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει, εντός των προαναφερθέντων πλαισίων, τον ακριβή χρόνο, αριθμό και την τιμή
των προς απόκτηση μετοχών.
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων
της 30ης Ιουνίου 2020 γεγονότα, που να αφορούν τον Όμιλο, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ

ΘΩΜΑΣ Α. ΚΑΖΙΝΕΡΗΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΝ 002369 / 07.10.2016

Α.Δ.Τ.: ΑΕ 368674 / 15.03.2007

Α.Δ.Τ.: Π 782615 / 03.12.1990
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 50345 / Α’ ΤΑΞΗ
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Εισαγωγή

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας «EPSILON NET
- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», της 30ης Ιουνίου 2020 και τις
σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών
ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που
συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. .
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης

συνοπτικής χρηματοοικονομικής

πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη
είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή
μας.

Εύρος Επισκόπησης

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που
είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης.
Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν
εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.

Συμπέρασμα

Με βάση τη επισκόπηση δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις
πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν.
3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 40061

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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