Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Α.Μ.A.E.: 14514/06/Β/86/5
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 57434604000

ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 21094, 555 10 Πυλαία Θεσσαλονίκης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες ή μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Logismos Συστήματα
Πληροφορικής Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου
αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Αρμόδια Υπηρεσία : Διεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως του ΥΠΑΝ
Διεύθυνση διαδικτύου: www.logismos.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Ιωάννης Δούφος - Πρόεδρος Μέλος Εκτελεστικό, 2. Αλέξανδρος
Δούφος - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Μέλος Εκτελεστικό, 3. Νικόλαος Παππάς - Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό, 4. Ιωάννης Σταύρου - Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό, 5. Βασίλειος
Καφάτος - Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό.
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων: 28 Μαρτίου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2015
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
2.792.290,21
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
3.474.614,37
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
638.266,31
Αποθέματα
32.812,20
Απαιτήσεις από πελάτες
1.506.077,77
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
18.813,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
8.462.874,83
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

4.076.400,00
2.539.918,82
6.616.318,82
6.616.318,82
0,00
950.140,21
368.623,87

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)
31.12.2014
2.845.336,68
3.566.658,28
707.240,21
31.710,06
1.651.699,93
55.633,50
8.858.278,66

4.076.400,00
2.549.788,64
6.626.188,64
6.626.188,64
89.721,54
1.068.894,60
490.026,52

527.791,93
1.846.556,01
8.462.874,83

583.447,36
2.232.090,02
8.858.278,66

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχήβασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων

01.01-31.12.2015
Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

01.01-31.12.2014
Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

2.075.759,81
1.341.015,51

2.051.300,27
1.111.993,96

57.022,68
7.938,34
-9.869,82
0,00
-9.869,82
-0,0021

-93.728,19
-143.767,45
-249.803,99
-343,45
-250.147,44
-0,0528

746.451,39

790.735,79

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)

31.12.2015

31.12.2014

6.626.188,64

6.885.628,21

-9.869,82

-250.147,44

6.616.318,82

01.01-31.12.2014

7.938,34

-143.767,45

689.428,71

885.715,31

25.000,00
0,00
-133.604,62
0,00
49.084,34

30.500,00
0,00
-184.564,09
-1.200,00
48.787,93

-1.102,14
120.622,16
-61.772,54

3.459,63
191.209,37
-68.366,26

9.945,91

9.440,24

-49.084,34
-7.034,67

-48.787,93
-24.747,02

649.421,15

697.679,73

Αγορά ενσωμάτων και αΰλων παγίων στοιχείων

87.030,00
-544.338,33

67.138,30
-744.267,18

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και αΰλων
παγίων στοιχείων
Εισπράξεις επιχορηγήσεων

0,00
0,00

1.200,00
0,00

-457.308,33

-675.928,88

1.418.203,35
-1.629.327,54

1.173.003,01
-1.217.772,64

-211.124,19

-44.769,63

-19.011,37

-23.018,78

55.633,50

78.652,28

36.622,13

55.633,50

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Απομειώσεις ενσωμάτων και αΰλων περιουσιακών
στοιχείων
Διαγραφή Παγίων
Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
Κέρδη από εκποίηση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (Αύξηση) Αποθεμάτων
Μείωση / (Αύξηση) Απαιτήσεων
(Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων (πλήν δανειακών)
Μείωση /(Αύξηση) υποχρεώσεων παροχών
προσωπικού
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι Φόροι

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις / (Πληρωμές) μακροπροθέσμων
εγγυήσεων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές
Δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

01.01-31.12.2015

Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές
Δραστηριότητες (α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)

Νόμιμος ελεγκτής: Σωτήρης Φραντζανάς (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31271)
Ελεγκτική εταιρεία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.Ο.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57
Αθήνα-ΑΜ ΣΟΕΛ 125)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

6.626.188,64
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων η εταιρεία εφάρμοσε τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ. Οι βασικές λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού που εφαρμόστηκαν είναι οι ίδιες με αυτές των οικονομικών καταστάσεων της
31.12.2014. 2) Δεν έχει ελεγχθεί φορολογικώς η χρήση 2010 . 3) Δεν υπάρχουν διαφορές επίδικες ή υπό διαιτησία, ούτε και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 4) Επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υφίστανται τα ακόλουθα βάρη: α. Προσημείωση υποθήκης ποσού 1.500.000,00€ σε οικόπεδο της εταιρείας μετά μέρους των επ'αυτού
κτιριακών εγκαταστάσεων. β. Προσημείωση υποθήκης ποσού 470.000,00€ επί τμήματος του κτιρίου της εταιρείας (Πτέρυγα Β'). 5) Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι κατά περίπτωση τα εξής: α. Λοιπές
προβλέψεις 1.939.472,97€ (Σημείωση 26 των Οικονομικών Καταστάσεων). 6) Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού την 31.12.2015 ήταν 42 άτομα και την 31.12.2014 ήταν 40 άτομα. 7) Το ποσό των λοιπών συνολικών εσόδων
μετά από φόρους είναι μηδέν (0). 8) Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές, ούτε απ'ευθείας ούτε μέσω θυγατρικών ή συγγενών επιχειρήσεων. 9) Τα στοιχεία συναλλαγών της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο
ΔΛΠ 24 είναι τα ακόλουθα (με την διευκρίνιση ότι η εταιρεία δεν ανήκει σε όμιλο): α. Έσοδα: 0,00 β. Έξοδα: 0,00 γ. Απαιτήσεις: 0,00 δ. Υποχρεώσεις: 0,00 ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης:
112.000,00 στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: 0,00 ζ.Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: 0,00.

Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 232131

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΦΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 300628

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 164955 / ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 009346

