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 ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 30 Σεπτεµβρίου 2015
Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της 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.
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.logismos.gr

Νόµιµος ελεγκτής: ∆εν προβλέπεται για την τρέχουσα περίοδο

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ελεγκτική εταιρεία: ∆εν προβλέπεται για την τρέχουσα περίοδο

των οικονοµικών καταστάσεων:25 Νοεµβρίου 2015

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: ∆εν προβλέπεται για την τρέχουσα περίοδο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30.09.2015
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
2.792.460,72
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
3.478.189,68
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
643.643,56
Αποθέµατα
53.196,26
Απαιτήσεις από πελάτες
1.550.328,92
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
27.276,82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
8.545.095,96
Ι∆ΙΑ 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)

4.076.400,00
2.558.568,85
6.634.968,85
6.634.968,85
89.721,54
980.824,71
355.366,76
484.214,10
1.910.127,11
8.545.095,96

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

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
583.447,36
2.232.090,02
8.858.278,66

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποµειώσεις ενσωµάτων και αΰλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
∆ιαγραφή Παγίων
Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων
Κέρδη από εκποίηση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

01.01-30.09.2015

01.01-30.09.2014

6.518,87

2.558,11

518.478,69

664.090,18

0,00
0,00
-95.495,01
0,00
41.317,59

0,00
0,00
-140.792,07
-400,00
36.558,79

-21.486,20
101.371,01
-78.385,16
4.972,96

-2.872,90
314.418,22
-170.484,53
0,00

-41.317,59
-41.248,06

-36.558,79
-33.615,82

394.727,10

632.901,19

86.257,95

28.513,30

-377.134,13

-682.629,83

0,00
0,00

400,00
0,00

-290.876,18

-653.716,53

922.356,20
-1.054.563,80

610.013,90
-577.032,05

-132.207,60

32.981,85

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)
01.0130.09.2015

01.0130.09.2014

01.0730.09.2015

01.0730.09.2014

Συνεχιζόµενες Συνεχιζόµενες Συνεχιζόµενες Συνεχιζόµενες
δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµίες)
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)+(Β)

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

1.517.223,36 1.421.341,58
985.766,72
47.836,46
6.518,87
8.780,21
0,00
8.780,21
0,0019

740.540,97
39.116,90
2.558,11
14.442,58
0,00
14.442,58
0,0030

419.395,45

400.365,19

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις / (Πληρωµές) µακροπροθέσµων
εγγυήσεων

248.975,05

181.063,60

Αγορά ενσωµάτων και αΰλων παγίων στοιχείων

-20.079,41
-34.658,83
-21.285,86
0,00
-21.285,86
-0,0045

566.315,15
703.207,08
153.847,01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2015
και 30.09.2014 αντίστοιχα)

-21.637,21
-33.338,39
-6.214,68
0,00
-6.214,68
-0,0013

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και αΰλων
παγίων στοιχείων
Εισπράξεις επιχορηγήσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές
∆ραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο Εισροών / (εκροών) από
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (γ)

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές
∆ραστηριότητες (α)

199.995,04

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

-28.356,68

12.166,51

30.09.2015

30.09.2014

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
περιόδου

55.633,50

78.652,29

6.626.188,64

6.885.628,23

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
περιόδου

27.276,82

90.818,80

8.780,21

14.442,58

6.634.968,85
6.900.070,81
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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 31.12.2014. 2) ∆εν έχει ελεγχθεί φορολογικώς η χρήση 2010. Οι χρήσεις 2011,2012,2013 και 2014 έχουν ελεγχθεί φορολογικώς από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 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 1.907.047,86€ (Σηµείωση 22 των Οικονοµικών Καταστάσεων). 6) Ο αριθµός του
απασχολουµένου προσωπικού την 30.9.2015 ήταν 42 άτοµα και την 30.9.2014 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 ∆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: 84.000,00 στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 0,00
ζ.Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης: 0,00.

Θεσσαλονίκη, 25 Νοεµβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΟΥΦΟΣ
Α.∆.Τ. Χ 232131

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΟΥΦΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 300628

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 164955 / ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 009346

