
ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9ο χλµ. οδού Θεσσαλονίκης-Θέρµης, Τ.Θ. 21094, 555 10 Πυλαία Θεσσαλονίκης

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.logismos.gr Νόµιµος ελεγκτής: Σωτήριος Φραντζανάς (Α.Μ. ΣΟΕΛ 31271)

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ελεγκτική εταιρεία: Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.Ο.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα-ΑΜ ΣΟΕΛ 125)

των οικονοµικών καταστάσεων: 28 Αυγούστου 2014 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2014 31.12.2013 01.01-30.06.2014 01.01-30.06.2013

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.880.164,04 2.915.636,32

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.653.932,78 3.637.806,78

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 854.089,25 868.702,05

Αποθέµατα 34.257,13 35.169,69 Λειτουργικές δραστηριότητες

Απαιτήσεις από πελάτες 1.793.144,26 1.873.409,30 Κέρδη  προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 35.896,50 2.173,80

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 192.983,76 78.652,29

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.408.571,22 9.409.376,43 Αποσβέσεις 442.457,93 526.151,64

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αποµειώσεις ενσωµάτων και αΰλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

0,00 0,00

Μετοχικό κεφάλαιο 4.076.400,00 4.076.400,00 ∆ιαγραφή Παγίων 0,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 2.829.885,49 2.809.228,23

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής 6.906.285,49 6.885.628,23

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 6.906.285,49 6.885.628,23

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 297.735,92 297.735,92 Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων  επενδύσεων  -93.861,40 -72.561,14

Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.145.289,39 1.239.150,79

Κέρδη από εκποίηση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων 

-400,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 487.198,81 322.013,86 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24.857,61 40.527,55

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 572.061,61 664.847,63

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 2.502.285,73 2.523.748,20 Μείωση / (Αύξηση) Αποθεµάτων 912,56 353,53

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

(α) + (β) 9.408.571,22 9.409.376,43 Μείωση / (Αύξηση) Απαιτήσεων 80.265,04 159.841,98

(Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων (πλήν δανειακών) -105.594,76 -27.812,14

01.01-30.06.2014
01.01-

30.06.2013
01.04-30.06.2014 01.04-30.06.2013

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες Μείον:

Κύκλος εργασιών 1.020.976,39 1.096.726,31 544.537,38 575.392,91 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -24.857,61 -40.527,55

Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 559.477,37 549.659,63 311.683,66 301.611,77 Καταβεβληµένοι Φόροι -24.105,99 -43.936,72

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων 60.754,11 42.701,35 34.651,16 -5.247,56

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 35.896,50 2.173,80 20.942,89 -26.276,34

Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές 

∆ραστηριότητες (α) 335.569,88 544.210,95

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 20.657,26 93.421,46 6.789,60 -19.425,77

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπράξεις / (Πληρωµές) µακροπροθέσµων εγγυήσεων 36.288,30 2.067,82

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

(Α)+(Β) 20.657,26 93.421,46 6.789,60 -19.425,77

Αγορά ενσωµάτων και αΰλων  παγίων στοιχείων
-423.111,66 -507.250,03

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 0,00 0,00

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά 

(σε €) 0,0044 0,0197 0,0014 -0,0041

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και αΰλων παγίων 

στοιχείων 400,00 0,00

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων 503.212,04 568.852,99 255.964,65 258.131,56

Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές 

∆ραστηριότητες (β) -386.423,36 -505.182,21

Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 502.755,17 724.855,73

30.06.2014 30.06.2013 Εξοφλήσεις δανείων -337.570,22 -764.419,72

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 

(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα) 6.885.628,23 6.850.429,97

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

(συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
20.657,26 93.421,46

Σύνολο Εισροών / (εκροών) από Χρηµατοδοτικές 

∆ραστηριότητες (γ)
165.184,95 -39.563,99

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
114.331,47 -535,25

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 78.652,29 10.597,22

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2014 

και 30.06.2013 αντίστοιχα)
6.906.285,49 6.943.851,43 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 192.983,76 10.061,97
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΟΥΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΟΥΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙ∆ΗΣ

Α.∆.Τ. Χ 232131 Α.∆.Τ. ΑΚ300628 Α.∆.Τ. ΑΖ 164955/ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 009346

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014

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 όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε €)

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

          Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

1) Για την κατάρτιση των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων η εταιρεία εφάρµοσε τα ∆ΛΠ/∆ΠΧΑ. Οι βασικές λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού που εφαρµόστηκαν είναι οι ίδιες µε αυτές των οικονοµικών καταστάσεων της 
31.12.2013. 2) ∆εν έχει ελεγχθεί φορολογικώς η χρήση 2010. Οι  χρήσεις 2011,212 και 2013  έχουν  ελεγχθεί φορολογικώς από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έχουν εκδοθεί φορολογικά πιστοποιητικά (σηµείωση 16 των 
οικονοµικών καταστάσεων). 3) ∆εν 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: Λοιπές 
προβλέψεις 1.865.295,15€ (Σηµείωση 22 των Οικονοµικών Καταστάσεων). 6) Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού την 30.6.2014 ήταν 41 άτοµα και την 30.6.2013 ήταν 39 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 ∆ΛΠ 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: 56.000,00 στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 0,00  ζ.Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 0,00. 


