
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 Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

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

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Ελεγκτική εταιρεία: Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.Ο.Ε. (Φωκίωνος Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα-ΑΜ ΣΟΕΛ 125)
των οικονομικών καταστάσεων: 26 Σεπτεμβρίου 2017 Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύμφωνη γνώμη 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30.06.2017 31.12.2016 01.01-30.06.2017 01.01-30.06.2016
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 2.710.478,52 2.737.469,66 Λειτουργικές δραστηριότητες
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.499.591,78 3.369.376,43 Κέρδη  προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 101.222,43 60.634,19
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 562.716,38 657.526,60
Αποθέματα 31.271,92 29.262,89 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Απαιτήσεις από πελάτες 1.575.753,03 1.548.309,36 Αποσβέσεις 104.469,05 269.839,87
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.135,47 26.288,96 Απομειώσεις ενσωμάτων και αΰλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.390.947,10 8.368.233,90 Διαγραφή Παγίων 0,00
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων  επενδύσεων  -5.838,68 -36.410,76
Μετοχικό κεφάλαιο 4.076.400,00 4.076.400,00 Κέρδη από εκποίηση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων 0,00 0,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 2.602.828,57 2.543.081,36 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 23.135,68 26.534,38
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής

6.679.228,57 6.619.481,36

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 6.679.228,57 6.619.481,36 Μείωση / (Αύξηση) Αποθεμάτων -2.009,03 5.172,62
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 Μείωση / (Αύξηση) Απαιτήσεων -27.443,67 -74.136,86

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 831.647,59 834.188,57 (Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων (πλήν δανειακών) -5.342,95 11.682,94
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 136.670,34 148.354,65 Μείωση /(Αύξηση) υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 4.943,95 7.500,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 743.400,60 766.209,32 Μείον:

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.711.718,53 1.748.752,54 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -23.135,68 -26.534,38
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(α) + (β) 8.390.947,10 8.368.233,90 Καταβεβλημένοι Φόροι -19.112,02 -14.230,12

Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές 
Δραστηριότητες (α) 150.889,08 242.051,88

01.01-
30.06.2017 01.01-30.06.2016

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών 1.089.586,40 1.114.777,50 Εισπράξεις / (Πληρωμές) μακροπροθέσμων εγγυήσεων 53.335,00 2.379,35

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 976.359,03 833.821,26 Αγορά ενσωμάτων και αΰλων  παγίων στοιχείων -207.693,26 -156.129,82

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 124.358,11 87.168,57

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 
0,00 0,00

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 101.222,43 60.634,19
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και αΰλων παγίων 
στοιχείων 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 59.747,21 24.460,92

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές 
Δραστηριότητες (β) -154.358,26 -153.750,47

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(Α)+(Β) 59.747,21 24.460,92

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά 
(σε €) 0,0126 0,0052 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 624.326,24 517.974,48
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων

228.827,16 357.008,44 Εξοφλήσεις δανείων -636.010,55 -612.816,46

Σύνολο Εισροών / (εκροών) από Χρηματοδοτικές 
Δραστηριότητες (γ) -11.684,31 -94.841,98

30.06.2017 30.06.2016
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα) 6.619.481,36 6.616.318,82 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) -15.153,49 -6.540,57
      

(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 59.747,21 24.460,92 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 26.288,96 18.813,97

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2017 
και 30.06.2016 αντίστοιχα) 6.679.228,57 6.640.779,74 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 11.135,47 12.273,40

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 232131 Α.Δ.Τ. ΑΚ300628 Α.Δ.Τ. ΑΖ 164955/ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 009346

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

          Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

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

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017

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.

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)

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 31.12.2016. 2) Δεν έχει 
ελεγχθεί φορολογικώς η χρήση 2010. Οι  χρήσεις 2011,2012, 2013,2014,2015 και 2016 έχουν  ελεγχθεί φορολογικώς από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έχουν εκδοθεί φορολογικά πιστοποιητικά (σημείωση 16 των οικονομικών καταστάσεων). 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: Λοιπές προβλέψεις 1.913.115,02€ (Σημείωση 26 των Οικονομικών Καταστάσεων). 6) Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού την 30.6.2017 ήταν 52 άτομα και την 
30.6.2015 ήταν 45 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: 70.000,00 στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: 0,00  ζ.Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης: 0,00.
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