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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)
Οι
1. Ιωάννης Μ. Δούφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Αλέξανδρος Μ. Δούφος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ιωάννης Γ. Σταύρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
α)
οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Logismos Α.Ε.,
κατά την 30η Ιουνίου 2019 και για την περίοδο 01/01/2019 - 30/06/2019, οι οποίες καταρτίσθηκαν
σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως
της Εταιρείας Logismos Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του
Ν.3556/2007, και
β)
η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Νόμου 3556/2007.

Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2019
Οι Βεβαιούντες

Ιωάννης Μ. Δούφος

Αλέξανδρος Μ. Δούφος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Γ. Σταύρου

Το Μέλος του Δ.Σ.

& Διευθύνων Σύμβουλος
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3556/2007)
επί των οικονομικών καταστάσεων
κατά την 30η Ιουνίου 2019 και για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2019
Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2019
1. Γενικά
Με την Έκθεση αυτή η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007
και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της
Εταιρείας για το Α’ Εξάμηνο του έτους 2019.
Η Εταιρεία έχει την έδρα της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Οι εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης
αποτελούνται από ένα συγκρότημα δύο κτιρίων: Το Κτίριο «Α» εμβαδού 1.640 τ.μ. και το Κτίριο «Β»
εμβαδού 700 τ.μ.
Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση των επενδυτών:
o
o
o
o
o

Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της Logismos Α.Ε.
(εφεξής «η Εταιρεία») κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν.
Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της
τρέχουσας οικονομικής χρήσεως και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες Οικονομικές
Καταστάσεις.
Για τις προοπτικές και εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία.
Για τις σημαντικές συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν
προσώπων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24.

2. Σημαντικά Γεγονότα και επίδραση τους επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Το Α΄ εξάμηνο του έτους 2019 ευρίσκεται σε εξέλιξη το επενδυτικό σχέδιο το οποίο επιδοτείται από τον
Αναπτυξιακό Νόμο:
- Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης ολοκληρωμένης Εφαρμογής Διαχείρισης Καζίνο «LOGISMOS
C.M.S. (Cazino Management System)» & Δημιουργία του Κέντρου Λειτουργίας SaaS (Software
as s Service) εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2.174.391,14 €, επιδοτούμενο από τον Αναπτυξιακό
Νόμο 3299/2004 με ποσοστό επιδότησης 50%. Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου στις 31/12/2018
και θα υποβληθεί αίτημα ολοκλήρωσης και πιστοποίησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι το τέλος του
2019.
Θα συνεχισθούν επίσης οι ενέργειες της Εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης
εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του εξωτερικού. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε
εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας καζίνο και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες
του χώρου.
Επίσης συνεχίστηκαν οι ενέργειες της εταιρείας για την εγκατάσταση της ολοκληρωμένης σουίτας
επιχειρηματικού λογισμικού σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δίνοντας προτεραιότητα στην
ανάπτυξη των νέων προϊόντων της “MOBILE CRM & BI”
Τέλος, υπάρχει η ετοιμότητα διενέργειας της φάσης «Έρευνας», η οποία θα αφορά στην μελλοντική
ανάπτυξη εφαρμογών επιχειρηματικού λογισμικού και προϊόντων, προσαρμοσμένων σε νέες ανάγκες
της Αγοράς.
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Τα ανωτέρω γεγονότα δεν επηρέασαν το αποτέλεσμα των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.
3. Κυριότεροι Κίνδυνοι & Αβεβαιότητες
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερους κινδύνους ή αβεβαιότητες, πέραν αυτών που αντιμετωπίζει και
κάθε άλλη ομοειδής εταιρεία του κλάδου της πληροφορικής στην Ελλάδα, όπως:
•

Η αναιμική οικονομική ανάπτυξη και η καθυστέρηση εφαρμογής των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων της Ελληνικής Οικονομίας. Ταυτόχρονα, η επιβράδυνση της οικονομικής
ανάπτυξης στις χώρες της Ευρωζώνης, ενδεχομένως να επηρεάσει την ανάπτυξη των πελατών
της Εταιρείας

•

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πιθανή ανάγκη προσαρμογής σε αυτές

•

Η ένταση ή/και διαφοροποίηση του ανταγωνισμού

•

Η δυσχέρεια εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού

•

Η παροχή ρευστότητας εκ μέρους των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία έχει την ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τυχόν απρόβλεπτες ή δυσμενείς
συνθήκες με τις ακόλουθες ενέργειες, ώστε να αποφευχθούν οι δυνητικές επιπτώσεις τους στην
χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της:
•

Ανάπτυξη νέων προϊόντων/εφαρμογών λογισμικού, στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού της
σχεδίου

•

Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

•

Ανταγωνιστική πολιτική τιμών

•

Επέκταση του εύρους των παρεχομένων προϊόντων/υπηρεσιών προς την υφιστάμενη
πελατειακή βάση

•

Επέκταση σε αγορές του εξωτερικού στον τομέα των Καζίνο με αξιοποίηση καταλλήλων
συνεργασιών

•

Αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων για την ένταξη σε αυτά των έργων
επιχειρήσεων/πελατών μας που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των πληροφορικών
συστημάτων τους

•

Συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και αξιολόγηση της σκοπιμότητας και
του χρόνου ενσωμάτωσης ορισμένων εξ’ αυτών στην παραγωγική διαδικασία της Εταιρείας

•

Διασπορά του πιστωτικού κινδύνου σε μεγάλο αριθμό πελατών, εκ των οποίων κανείς δεν
συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό στις συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας. Για την αντιμετώπιση
περιπτώσεων δυνητικού κινδύνου περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις οι αναγκαίες
προβλέψεις

•

Εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας με κυμαινόμενα ταμειακά διαθέσιμα και διάθεση
επαρκών πιστωτικών ορίων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες

•

Τήρηση υγιούς δομής των στοιχείων του παθητικού (δείκτης σχέσεως ιδίων κεφαλαίων προς
σύνολο υποχρεώσεων 269%) και σχετικά μικρές βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

Ειδικά για το Β’ Εξάμηνο του 2019 η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι
πέραν αυτών που αναφέρονται παραπάνω γιατί λόγω του αντικειμένου της (ανάπτυξη λογισμικού και
παροχή υπηρεσιών πληροφορικής) δεν εξαρτάται από εισαγωγές από το εξωτερικό.
Ωστόσο αναμένεται ότι ένα μέρος των πελατών της θα αναβάλλει τις επενδύσεις στην Πληροφορική για
επόμενη χρονική περίοδο.
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Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων
Με τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο τον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ελλοχεύει ο
κίνδυνος, υπό συνθήκες, να επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες σχετικές με το
αντικείμενο εταιρείες. Για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι τα προϊόντα λογισμικού βασίζονται σε
ιδιόκτητες τεχνολογίες, η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και επενδύει τους
απαραίτητους πόρους για την έρευνα και ανάπτυξη νέων και υπάρχων λογισμικών προϊόντων.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η ανάλυση της ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς και ο τρόπος διαχείρισης
του κινδύνου που συνεπάγεται η ικανοποίηση των υποχρεώσεων αυτών έχουν ως ακολούθως:
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αλληλόχρεους λογαριασμούς τραπεζών ως ο
κάτωθι πίνακας:
Περιγραφή
ΕΤΕ - Λογαριασμοί βραχυπρoθέσμων υποχρεώσεων
ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
ALPHA - Λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό σε ευρώ
152.943
61.356
38.315
252.614

Με τις ανωτέρω τράπεζες έχουμε πολυετή συνεργασία στη διάρκεια της οποίας πολλές
χρηματοδοτήσεις λειτουργούν ως κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Δηλαδή σε κάθε τρίμηνη
η εξάμηνη λήξη διαφοροποιείται μόνον το επιτόκιο όσων χρηματοδοτήσεων είναι συνδεδεμένες με
Euribor και έχουμε πιθανή διαφοροποίηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Να σημειωθεί ότι στις 30/06/2019 τα όρια χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες ανέρχονται σε 1.585.000
ευρώ (ΕΤΕ 745.000 €, ALPHA BΑΝΚ 740.000 €, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100.000 €), σημαντικά υψηλότερα από τις
χρησιμοποιηθείσες χρηματοδοτήσεις. Από τα ανωτέρω αναφερόμενα συνάγεται ότι δεν συντρέχουν
κίνδυνοι ρευστότητας.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συμπεριλαμβανομένων των
λογαριασμών εισπρακτέων. Το εμπορικό και το οικονομικό τμήμα αξιολογούν την φερεγγυότητα του
πελάτη λαμβάνοντας υπ’ όψη την χρηματοοικονομική του κατάσταση, την εξυπηρέτηση των τρεχουσών
οφειλών του και ορίζουν πιστωτικά όρια τα οποία παρακολουθούνται τακτικά και δεν δύνανται να
ξεπεραστούν από έναν μεμονωμένο πελάτη.
Η Εταιρεία ως προς την αναμενόμενη πιστωτική ζημιά και τον σχηματισμό προβλέψεων για τους
πελάτες του, αλλά και για τις λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, έχει λάβει υπόψη τις νέες απαιτήσεις του
ΔΠΧΑ9.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές
στις τιμές των επιτοκίων. Στην ανάλυση ευαισθησίας που ακολουθεί αναλύεται η επίδραση του
παράγοντα μεταβολής των επιτοκίων.
Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων σε μεταβολές
επιτοκίων:
(Ποσά περιόδου 2019) 1% (Αύξηση επιτοκίου) 23.225
(Ποσά περιόδου 2019) 1% (Μείωση επιτοκίου) 38.043
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4. Οικονομικός Απολογισμός Α΄ Εξαμήνου 2019
Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατά το Α΄ Εξάμηνο 2019 διαμορφώθηκαν περιληπτικώς ως
ακολούθως:
Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στο Α΄ Εξάμηνο 2019 ανήλθε σε 1.321.487 € αυξημένος κατά 14%
% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2018 που ήταν 1.162.293 €.
Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του Α΄ Εξαμήνου 2019 οι δραστηριότητες της Εταιρείας εξελίχθηκαν ως
ακολούθως:
Παροχή Υπηρεσιών
Οι Πωλήσεις Υπηρεσιών της Εταιρείας στο Α΄ Εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 1.254.534 € έναντι 1.100.242
€ της αντίστοιχης περιόδου 2018, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 14% σε σύγκριση με την
προηγούμενη περίοδο.
Πωλήσεις Εξοπλισμού
Οι Πωλήσεις εξοπλισμού της Εταιρείας στο Α΄ Εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 66.953 € έναντι 62.051 € της
αντίστοιχης περιόδου 2018, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 8 % σε σύγκριση με την
προηγούμενη περίοδο.
Οικονομικό Αποτέλεσμα
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας στο Α΄ Εξάμηνο 2019 ανήλθαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) σε 409.790 € έναντι 333.122 € της αντίστοιχης περιόδου 2018, αυξημένα κατά
περίπου 23 %. Τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας στο Α΄ Εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 60.864 €
έναντι 69.868 € της αντίστοιχης περιόδου 2018.
Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Ακολουθούν ορισμένοι από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες για την Εταιρεία μας
καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.
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Βασικοί Δείκτες
Επιδόσεως
Α 'Εξάμηνο 2019
Αποδόσεως & Αποδοτικότητος
Καθαρά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών

Α 'Εξάμηνο 2018

143.008
1.321.487

=

11%

69.868
1.162.293

=

6%

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια
Οικονομικής Διαρθρώσεως

105.583
6.753.978

=

2%

111.636
6.729.744

=

2%

=

269%

=

402%

Ίδια Κεφάλαια

6.753.978

Σύνολο Υποχρεώσεων

2.509.802

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

1.528.895
9.263.780

=

17%

1.272.542
8.403.089

=

15%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.528.895
1.051.070

=

145%

1.272.542
778.291

=

164%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1.051.070
1.458.732

=

72%

778.291
895.053

=

87%

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

329.864
424.238

=

78%

219.551
0

=

0%

6.729.744
1.673.344

Περιβαλλοντικά θέματα
Ενώ θεωρούμε την περιβαλλοντική προστασία μείζων ζήτημα, ο κλάδος της Εταιρείας μας, δύναται να
θεωρηθεί πως έχει σχετικά χαμηλό αντίκτυπο. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία συμμορφώνεται με τους
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς έχει υιοθετήσει φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες με
σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και των φυσικών πόρων.
Εργασιακά θέματα
Στην Εταιρεία κατά την 30/06/2019 απασχολούνταν 48 εργαζόμενοι (31.12.2018: 48 εργαζόμενοι).
Θεωρούμε πως το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο,
ώστε να πραγματοποιηθεί η επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Οι ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης που
παρέχουμε αποτελούν σημαντικό παράγοντα, ώστε να προσελκύσουμε καταρτισμένο και έμπειρο
προσωπικό. Η επιλογή των ανθρώπων ου απαρτίζουν το σύνολο των στελεχών, εργαζομένων και
συνεργατών έχει γίνει με αντικειμενικά κριτήρια, όπως οι αξίες τους, οι δεξιότητές τους και η απόδοση
τους. Σε καμία περίπτωση, χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το φύλλο, την ηλικία και γενικότερες
διακρίσεις, δεν επηρέασαν τις αποφάσεις τις διοίκησης. Η Εταιρεία στα πλαίσια διαφύλαξης της
ασφάλειας των εργαζομένων, έχει ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί
κίνδυνοι που υφίστανται στους χώρους εργασίας.
Αποσβέσεις
Στο Α΄ Εξάμηνο 2019 έγιναν αποσβέσεις οι οποίες ήταν 318.444 € έναντι 220.978 € της αντίστοιχης
περιόδου 2018, αυξημένες κατά περίπου 44%.
Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι
Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και της
κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων της Εταιρείας.
Οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι, και ειδικότερα η συμμετοχή της εταιρείας με ποσοστό 30% στο μετοχικό
κεφάλαιο άλλης ανωνύμου εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α., εμφανίζονται απομειωμένα κατά το ποσό
των 44.019,54 € και αξία αποτίμησης 1 €.
Επιπλέον, οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι της Εταιρείας πέραν της ανωτέρω συμμετοχής είχαν ως
ακολούθως:
α) Η Εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 1,27% στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Πάρκο
Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας. Η συμμετοχή αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεως 17.580 €.
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β) Η Εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 2,08% στην Ανώνυμο Εταιρεία η οποία αποτελεί τον Φορέα
Διαχείρισης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.) «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας». Η συμμετοχή αποτιμήθηκε στην αξία
κτήσεως 1.248 €.
Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη & Επιχειρήσεις
Κατά την διάρκεια του Α΄ Εξαμήνου του έτους 2019 δεν πραγματοποιήθηκαν διεταιρικές συναλλαγές
με συνδεδεμένες εταιρείες.

Μέλη
Διοικητικού
διευθυντικά στελέχη
Βραχύχρονες παροχές
Υποχρεώσεις

Συμβουλίου

01/0130/06/2019

01/0130/06/2018

69.359
-

60.000
-

και

Συναλλαγές Διευθυντικών Στελεχών
Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, απαιτήσεις ή/και υποχρεώσεις μεταξύ των διευθυντικών στελεχών.
Φορολογικοί Έλεγχοι
Δεν υφίσταται ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρεία.
Η Εταιρεία έχει λάβει Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης, με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, έως και τη
χρήση 2017. Για τη χρήση 2018, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 4ου τριμήνου του 2019. Η Διοίκηση
εκτιμά ότι η Έκθεση θα είναι με γνώμη χωρίς επιφύλαξη.
Εσωτερικώς Δημιουργούμενα Άϋλα Στοιχεία Ενεργητικού (Ιδιοπαραγωγή)
Η Εταιρεία κατά το Α΄ Εξάμηνο 2019 προέβη στην ανάπτυξη νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων
εφαρμογών λογισμικού, εφαρμόζοντας ευρήματα προηγηθείσας έρευνας και άλλες γνώσεις.
Οι δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το στάδιο ανάπτυξης των ανωτέρω εφαρμογών
ανήλθαν στο ποσό των 245.436 € και καταχωρήθηκαν ως επί μέρους άϋλα περιουσιακά στοιχεία διότι
τόσο κατά την έναρξη του σταδίου ανάπτυξης του κάθε έργου όσο και μέχρι σήμερα πληρούνται όλα τα
ακόλουθα κριτήρια τα οποία καθορίζονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο υπ’ αριθμόν 38:
1. Η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την τεχνική δυνατότητα να ολοκληρώσει τα άϋλα περιουσιακά
στοιχεία ώστε τελικά αυτά να διατεθούν προς πώληση.
2. Από την δημιουργία των άΰλων αυτών περιουσιακών στοιχείων θα προκύψουν μελλοντικά οφέλη
από τις πωλήσεις αυτών σε επιχειρήσεις. Η ύπαρξη αγοράς για τα συγκεκριμένα προϊόντα
αποδεικνύεται από την έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε η Εταιρεία.
3. Η Εταιρεία έχει διαθεσιμότητα επαρκών, τεχνικών, οικονομικών ή ανθρωπίνων πόρων οι οποίοι θα
την βοηθήσουν να ολοκληρώσει και να διαθέσει τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία.
4. Η Εταιρεία μπορεί να παρακολουθεί αξιόπιστα και με επαρκές σύστημα κοστολόγησης τις δαπάνες
που αποδίδονται στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους.
Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρεία μέχρι την δημοσίευση του Ν.3873/2010 εφάρμοζε τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης κυρίως
μέσω της υιοθέτησης κανόνων όπως αυτές ορίζονται από την σχετική νομοθεσία (Ν. 3016/2002, Ν.
3693/2008, Ν. 3884/2010). Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3873/2010 και του Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (Σ.Ε.Β) η Εταιρεία αποφάσισε να εφαρμόσει τον
συγκεκριμένο κώδικα στα θέματα που την αφορούν.
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Η Εταιρεία έχει επίσης συγκροτήσει Επιτροπή Ελέγχου κατά το Άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
Σύμφωνα με το Άρθρο 152 του ν. 4548/2018, η εταιρεία εφαρμόζει αυτοβούλως τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις εισηγμένες επιχειρήσεις,
το κείμενο του οποίου είναι διαθέσιμο στο κοινό στην ιστοσελίδα www.sev.org.gr.
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί, σε γενικές γραμμές, το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου το οποίο συνιστά ο
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες, προσαρμοσμένο όμως ουσιωδώς
στο πολύ μικρό της μέγεθος καθώς και στην φύση των δραστηριοτήτων της.
Το Δ.Σ. έχει εξετάσει τους κύριους κινδύνους που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση καθώς
και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.
Το σύνολο των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανήλθαν στο ποσό
των 4.370 €.
5. Γεγονότα μετά την λήξη της Περιόδου
Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων που να αφορούν την Εταιρεία,
για τα οποία να επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε
γνωστοποίηση, είτε διαφοροποίηση στα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.
6. Προβλεπόμενη Εξέλιξη
Θα συνεχισθούν οι ενέργειες της Εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών
Καζίνο σε χώρες του εξωτερικού. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες
εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας καζίνο και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου.
Θα συνεχισθούν οι ενέργειες της Εταιρείας για εφαρμογή της ολοκληρωμένης σουίτας επιχειρηματικού
λογισμικού ERP-WMS-PMS-CRM-MOBILE-BI σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.
Θα συνεχισθεί η προώθηση του νέου συστήματος με την επωνυμία «Athena» σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ
(Α.Δ.Τ. Χ 232131)
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Logismos Α.Ε.»
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Εισαγωγή
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας
«Logismos Α.Ε.», της 30ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και
λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 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 έχει την ευθύνη 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 την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να
πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

KSi Greece IKE Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων
Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων
Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής | Τ.Κ. 151 25 | Μαρούσι Αττικής | Ελλάδα
| Τηλ: 211 4110991 | Φαξ: 211 4111727
Φράγκων 6-8 | Τ.Κ. 54626 | Θεσσαλονίκη | Ελλάδα | Τηλ: 2311 820899 | Φαξ: 2311 820899
Ανδρέα Μάρμορα 2 |Τ.Κ. 49132 | Κέρκυρα | Ελλάδα | Τηλ: 26610 40274
| www.ks i greece.gr | ema i l : ks i @ks i greece.gr
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KSi Greece
Helping clients succeed

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 την ενδιάμεση
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Ορκωτών
Ελεγκτών
&
Συμβούλων
Επιχειρήσεων

Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής
151 25 Μαρούσι
Φράγκων 6-8. 546 26 Θεσσαλονίκη
Ανδρέα Μάρμορα 2, 49 132 Κέρκυρα
Γεώργιος Ν. Νίκου
ΑΜ ΣΟΕΛ 171

ΑΜ ΣΟΕΛ 21841
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Κατά την 30η Ιουνίου 2019 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 1ης
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Κατάσταση αποτελεσμάτων & λοιπών συνολικών
εισοδημάτων
Κύκλος εργασιών

4

01/0130/06/2019
€
1.321.487

Κόστος πωλήσεων

5

(231.618)

Σημείωση

Μικτά κέρδη

1.089.869

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Λοιπά έσοδα (έξοδα)

5
5
6

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα)
Αποτελέσματα πρό φόρων
Φόρος εισοδήματος

7

Αποτελέσματα μετά από φόρους

01/0130/06/2018
€
1.162.293
(223.266)
939.027

(895.263)
(102.502)
50.904

(728.042)
(95.576)
14.376

143.008

129.785

(37.425)

(18.149)

105.583

111.636

(44.719)

(41.768)

60.864

69.868
-

-

-

-

-

-

-

60.864

69.868

0,0128

0,0147

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) που δε
μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες
περιόδους
Αναλογιστικές ζημίες παροχών σε εργαζομένους
Αναλογούν φόρος

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων
Σύνολο συγκεντρωτικών εσόδων

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή)

8

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Κατά την 30η Ιουνίου 2019 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Δικαιώματα χρήσης παγίων
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ίδια κεφάλαια & υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων & ιδίων κεφαλαίων

Σημείωση

10
9
11

30/6/19
€

31/12/18
€

3.907.818
3.380.835
183.893
185.015
18.829
58.495
7.734.885

3.811.849
3.480.597
0
229.734
18.829
274.441
7.815.450

13
14
15

29.859
1.487.363
11.673
1.528.895
9.263.780

30.143
1.097.084
28.328
1.155.555
8.971.005

16
16
16

4.076.400
1.275.243
4.258.654
(2.856.319)
6.753.978

4.076.400
1.275.243
4.227.482
(2.886.011)
6.693.114

17
17

424.238
102.919
110.294
821.281
1.458.732

434.878
0
105.168
843.694
1.383.740

656.563
0
329.864
64.643
1.051.070
2.509.802
9.263.780

601.330
0
292.821
0
894.151
2.277.891
8.971.005

12

19

18
17
17

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Κατά την 30η Ιουνίου 2019 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά από
έκδοση
μετοχών υπέρ
το άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Έκτακτα
αποθεματικά

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπο 01/01/2018
Κέρδη χρήσης
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299/2004
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Υπόλοιπο 30/06/2018

4.076.400
4.076.400

1.275.243
1.275.243

136.477
136.477

2.166.044
2.166.044

1.895.654
11.059
11.059
1.906.713

(2.889.942)
69.868
(11.059)
58.809
(2.831.133)

6.659.877
69.868
69.868
6.729.744

Υπόλοιπο 01/01/2019
Κέρδη χρήσης
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.3299/2004
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Υπόλοιπο 30/06/2019

4.076.400
4.076.400

1.275.243
1.275.243

136.477
136.477

2.166.044
2.166.044

1.924.961
31.172
31.172
1.956.133

(2.886.011)
60.864
(31.172)
29.692
(2.856.319)

6.693.114
60.864
60.864
6.753.978

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Κατά την 30η Ιουνίου 2019 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
01/01Σημείωση 30/06/2019
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Απομείωση απαιτήσεων
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Καταβληθείσες αποζημιώσεις σε εργαζομένους
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείζον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου
κίνησης:
Μείωση / (άυξηση) αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβεβλημένος φόρος εισοδήματος
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες

01/0130/06/2018

105.583

111.636

318.444
(51.663)
35.145
3.812
37.425

220.978
(17.640)
18.149

284
(305.427)
188.171

(4.079)
11.959
(46.227)

(37.425)
(27.413)
266.936

(18.149)
(47.055)
229.571

Επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / (πληρωμές) μακροπροθέσμων εγγυήσεων
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων
Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

454
(18.894)
(271.814)
29.250
(261.004)

2.770
(159.088)
(290.580)
(446.898)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Πληρωμές δανείων
Αποπληρωμή χρηματοδοτικών μισθώσεων

311.900
(294.376)
(40.111)

505.338
(333.719)
-

Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(22.587)

171.619

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

(16.655)
28.328
11.673

(45.709)
65.360
19.651

9, 10 & 11
19
14

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
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Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Κατά την 30η Ιουνίου 2019 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2019

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρεία Logismos Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμος Εταιρεία δραστηριοποιείται στην
παραγωγή, διάθεση και υποστήριξη προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της πληροφορικής. Πιο
συγκεκριμένα ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (Application Software) και με την
ολοκλήρωση έργων πληροφορικής (Systems Integration). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην ΒΕΠΕ
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 21094, 555 10 Πυλαία
Θεσσαλονίκης και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι: www.logismos.gr.
Η Logismos έχει την μορφή της ανωνύμου εταιρείας και οι κοινές ονομαστικές μετοχές της
διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
2. Βάση σύνταξης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και υιοθέτηση Νέων και
Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις (εφεξής «Οικονομικές Καταστάσεις) της 30ης
Ιουνίου 2019 που καλύπτουν την εξαμηνιαία περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου
2019, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι
σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 30η Ιουνίου 2019 και ειδικότερα σύμφωνες με τις απαιτήσεις του
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομική Αναφορά».
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την εξάμηνη περιόδου που έληξε την 30 η Ιουνίου
2019 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27η Σεπτεμβρίου 2019.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες € (λειτουργικό
νόμισμα), που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο
δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε
σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες
δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018.
2.1 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών
Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφισταμένων προτύπων που έχουν υιοθετηθεί από
την Εταιρεία
Οι λογιστικές πολιτικές και οι μέθοδοι υπολογισμού, βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ενδιάμεσες
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 και έχουν
εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, πλην των κάτωθι αναφερόμενων
τροποποιήσεων, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία κατά την 1 Ιανουαρίου 2019. Η Εταιρεία
εφάρμοσε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις από την 1 Ιανουαρίου 2019 και, όπως απαιτείται
από το ΔΛΠ 34, η φύση και η επίδραση των αλλαγών αναλύονται παρακάτω. Διάφορες άλλες
τροποποιήσεις και ερμηνείες εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά το 2019, αλλά δεν είχαν σημαντικές
επιπτώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την εξάμηνη περίοδο που έληξε
30 Ιουνίου 2019.
Αυτές επίσης συμπεριλαμβάνονται παρακάτω:
• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά την υπάρχουσα λογιστική αντιμετώπιση των
μισθώσεων βάσει των ΔΛΠ 17 Μισθώσεις, ΕΔΔΠΧΑ 4 Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν
μίσθωση, SIC 15 Λειτουργικές Μισθώσεις – Κίνητρα και SIC 27 Αξιολόγηση συναλλαγών που έχουν τη
νομική μορφή μίσθωσης. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση,
15
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παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων και απαιτεί από τον μισθωτή να αναγνωρίζει όλες τις
μισθώσεις στις οικονομικές του καταστάσεις, με ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο, με ορισμένες εξαιρέσεις.
Η λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για τους εκμισθωτές παραμένει αντίστοιχη με αυτή του ΔΛΠ
17, δηλαδή οι εκμισθωτές θα συνεχίζουν να ταξινομούν τις μισθώσεις τους σε χρηματοοικονομικές και
λειτουργικές.
Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 την 1 Ιανουαρίου 2019 χρησιμοποιώντας την
τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση, βάσει της οποίας η αναδρομική επίδραση της εφαρμογής του
προτύπου καταχωρήθηκε την ημερομηνία αυτή. Τα συγκριτικά στοιχεία δεν αναπροσαρμόστηκαν. Η
Εταιρεία χρησιμοποίησε την εξαίρεση που παρέχεται από το πρότυπο αναφορικά με τον προσδιορισμό
των μισθώσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εφάρμοσε τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 σε όλες τις
συμβάσεις που ήταν σε ισχύ κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 και είχαν αναγνωρισθεί ως μισθώσεις με βάσει
το ΔΛΠ 17 και την ΕΔΔΠΧΑ 4. Επιπλέον η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις εξαιρέσεις του προτύπου για τις
μισθώσεις παγίων για χρονικές περιόδους μικρότερες των 12 μηνών, καθώς και για τις μισθώσεις
παγίων χαμηλής αξίας. Τέλος η Εταιρεία εφαρμόζει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία
μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά (όπως μισθώσεις με αντίστοιχη διάρκεια, για παρόμοια πάγια
και σε αντίστοιχο οικονομικό περιβάλλον).
Η επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 (αύξηση/(μείωση)) έχει ως εξής:

01/01/2019
Ενεργητικό
Δικαιώματα χρήσης παγίων
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο ενεργητικού

123.744
(5.639)
118.105

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις

72.346

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

45.759
118.105

α) Φύση της επίδρασης της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16
Η Εταιρεία έχει συμβάσεις μίσθωσης για μεταφορικά μέσα. Προγενέστερα της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ
16, η Εταιρεία ως μισθωτής, ταξινομούσε τις μισθώσεις ως λειτουργικές. Μισθώσεις όπου ένα
σημαντικό μέρος των κινδύνων και των οφελών της ιδιοκτησίας διατηρούνταν από τον εκμισθωτή
ταξινομούνταν ως λειτουργικές μισθώσεις και δεν κεφαλαιοποιούνταν, ενώ οι πληρωμές για
λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονταν στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης. Τυχόν προπληρωθέντα μισθώματα περιλαμβάνονταν στους «Πελάτες και λοιπές
απαιτήσεις», ενώ τα δεδουλευμένα μισθώματα περιλαμβάνονταν στους «Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις».
Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία εφάρμοσε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις
μισθώσεις, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις για τις μισθώσεις χαμηλής αξίας. Το πρότυπο παρέχει
συγκεκριμένες απαιτήσεις μετάβασης καθώς και πρακτικές διευκόλυνσης, οι οποίες εφαρμόστηκαν από
την Εταιρεία.
o Μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές
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Η Εταιρεία δεν είχε συμβάσεις για μισθώσεις που ήταν ταξινομημένες ως χρηματοδοτικές κατά την 1
Ιανουαρίου
2019.
o Μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές
Η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις μισθώσεις αυτές που
προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές, εκτός από τις μισθώσεις χαμηλής αξίας. Το δικαίωμα
χρήσης παγίου αναγνωρίστηκε ως ίσο με την υποχρέωση μίσθωσης, προσαρμοσμένο κατά το ποσό
τυχόν προπληρωμένου ποσού μίσθωσης που σχετίζεται με τη μίσθωση που αναγνωρίστηκε στην
κατάσταση οικονομικής θέσης αμέσως πριν την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Η υποχρέωση
μίσθωσης αναγνωρίστηκε ως η παρούσα αξία των υπολοιπόμενων πληρωμών, προεξοφλημένης με το
κόστος δανεισμού κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής.
Η Εταιρεία εφάρμοσε τις πρακτικές διευκόλυνσης όπως παρακάτω:
o Χρησιμοποίησε ένα ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο για χαρτοφυλάκια μισθώσεων με παρόμοια
χαρακτηριστικά
o Αξιολόγησε την ύπαρξη επαχθών συμβάσεων, αμέσως πριν την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής
o Εξαίρεσε τις αρχικές άμεσες δαπάνες, από την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων κατά
την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής
o Αξιολόγησε, με βάση την προγενέστερη εμπειρία, τη διάρκεια των μισθώσεων των οποίων η
σύμβαση περιλαμβάνει όρο επέκτασης ή λύσης
Η επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 για την εξάμηνη περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2019 είναι €
40 χιλ. θετική στα λειτουργικά αποτελέσματα και € 11 χιλ. θετική στα αποτελέσματα προ φόρων,
λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα απόσβεσης των δικαιωμάτων χρήσης παγίων και τα έξοδα τόκων των
σχετικών υποχρεώσεων μίσθωσης.
β) Σύνοψη νέων λογιστικών πολιτικών
Παρακάτω παρατίθενται οι νέες λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16,
που ισχύουν από την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής:
o Δικαιώματα χρήσης παγίων
Η Εταιρεία αναγνωρίζει δικαιώματα χρήσης παγίων στην έναρξη της μίσθωσης (την ημερομηνία που
το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση). Τα δικαιώματα χρήσης παγίων επιμετρούνται
στο κόστος τους, μειωμένο κατά τη συσσωρευμένη απόσβεση και την απομείωση της αξίας τους και
προσαρμοσμένο κατά την επαναμέτρηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων μισθώσεων. Το κόστος των
δικαιωμάτων χρήσης παγίων συμπεριλαμβάνει το ποσό των υποχρεώσεων μισθώσεων που έχουν
αναγνωριστεί, τις αρχικές άμεσα συνδεδεμένες σχετικές δαπάνες και τις πληρωμές μισθώσεων που
έγιναν την ή πριν την ημερομηνία έναρξης, μειωμένες κατά το ποσό των προσφερόμενων εκπτώσεων
ή άλλων κινήτρων. Εκτός των περιπτώσεων όπου είναι σχετικά βέβαιο ότι το μισθωμένο πάγιο θα
παρέλθει στην κατοχή του στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης, τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης
παγίων αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη μικρότερη διάρκεια μεταξύ της ωφέλιμης ζωής
του υποκείμενου παγίου και των όρων της σύμβασης μίσθωσης. Τα δικαιώματα χρήσης παγίων
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.
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o Υποχρεώσεις μισθώσεων
Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις μισθώσεων ίσες με την παρούσα
αξία των μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Οι πληρωμές
συμπεριλαμβάνουν τα συμβατικά σταθερά μισθώματα, μειωμένα κατά το ποσό των προσφερόμενων
επιδοτήσεων, μεταβλητά μισθώματα που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη, καθώς και ποσά για
πληρωμές υπολειμματικής αξίας που αναμένεται να πληρωθούν. Τα μισθώματα επίσης περιλαμβάνουν
την τιμή εξάσκησης ενός δικαιώματος αγοράς, που είναι σχετικά βέβαιο να εξασκηθεί από την Εταιρεία
και πληρωμές κυρώσεων λύσης μιας μίσθωσης, αν οι όροι σύμβασης δείχνουν με σχετική βεβαιότητα
ότι η Εταιρεία θα εξασκήσει το δικαίωμα για λύση. Τα μεταβλητά μισθώματα που δεν εξαρτώνται από
κάποιον δείκτη, αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο που επέρχεται το γεγονός ή η συνθήκη και
γίνεται η πληρωμή. Για να υπολογίσει την παρούσα αξία των πληρωμών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το
κόστος δανεισμού κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, εάν το πραγματικό επιτόκιο δεν
προσδιορίζεται ευθέως από τη σύμβαση μίσθωσης. Μεταγενέστερα της έναρξης μίσθωσης, το ποσό
των υποχρεώσεων μισθώσεων προσαυξάνεται με έξοδα τόκων και μειώνεται με τις πληρωμές
μισθωμάτων που πραγματοποιούνται. Επιπλέον, η λογιστική αξία των υποχρεώσεων μισθώσεων
επαναμετράται εάν υπάρξει τροποποίηση σύμβαση, ή οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια της
σύμβασης, στα σταθερά μισθώματα ή στην αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού στοιχείου. Οι
επαναμετρήσεις αυτές καταχωρούνται σε μια γραμμή στη σημείωση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων
ως μεταβολές.
o Βραχυχρόνιες μισθώσεις και μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας
Η Εταιρεία εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (δηλαδή μισθώσεις διάρκειας
μικρότερης ή ίσης των 12 μηνών, από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης μίσθωσης, όπου δεν
υπάρχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου). Επίσης εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με
τα περιουσιακά στοιχεία χαμηλής αξίας (δηλαδή αξίας μικρότερης των πέντε χιλιάδων ευρώ). Πληρωμές
μισθωμάτων για βραχυχρόνιες και χαμηλής αξίας μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα με τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
o Σημαντικές εκτιμήσεις στον προσδιορισμό της διάρκειας μισθώσεων με δικαίωμα ανανέωσης
Η Εταιρεία προσδιορίζει τη διάρκεια μίσθωσης ως τη συμβατική διάρκεια μίσθωσης,
συμπεριλαμβανομένης της χρονικής περιόδου που καλύπτεται από α) δικαίωμα επέκτασης της
μίσθωσης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το δικαίωμα θα εξασκηθεί ή από β) δικαίωμα λύσης της
σύμβασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το δικαίωμα δε θα εξασκηθεί.
Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα για κάποιες μισθώσεις, να επεκτείνει τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης.
Η Εταιρεία αξιολογεί εάν υπάρχει σχετική βεβαιότητα ότι θα εξασκηθεί το δικαίωμα ανανέωσης,
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες που δημιουργούν οικονομικό κίνητρο, να
εξασκήσει το δικαίωμα ανανέωσης. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία
επανεξετάζει τη διάρκεια της μίσθωσης, εάν υπάρξει ένα σημαντικό γεγονός ή αλλαγή στις συνθήκες
που εμπίπτουν στον έλεγχό του και επηρεάζουν την επιλογή εξάσκησης (ή όχι) του δικαιώματος
ανανέωσης (όπως για παράδειγμα μια αλλαγή στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας).
• ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση». Η τροποποίηση
διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα προπληρωμής που
επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη
αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του
περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να
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επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών
εισοδημάτων.
• ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες». Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και κυρίως η απομείωση)
των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία,
αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται από
το ΔΠΧΠ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια
οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις
μακροπρόθεσμες συμμετοχές για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την
εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 η οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην λογιστική
αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28.
• Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τις θεωρήσεις φόρου εισοδήματος». Η διερμηνεία
παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε φορολογικούς
χειρισμούς, κατά το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει πρόσθετες
διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή από κοινού,
την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη μέθοδο ώστε να
αντικατοπτρίζεται η αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογικές αρχές καθώς και
την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις.
• ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων
παροχών». Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες
αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας απασχόλησης και του
καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας
μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του ανώτατου
ορίου του περιουσιακού στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός
διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών.
• Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, ο οποίος είναι μια συλλογή
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ.
o ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο». Οι τροποποιήσεις
στο ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης
που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που
προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν
μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή
επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε
στην επιχείρηση αυτή.
o ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος». Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των
πληρωμών για χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα
πρέπει να αναγνωρίζονται ανάλογα με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που
δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί.
o ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού». Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου
ώστε, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση για την
οποία προορίζεται ή για πώληση και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το περιουσιακό
στοιχείο παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη στιγμή εκείνη, το κόστος δανεισμού αυτό πρέπει
να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται από γενικό δανεισμό.
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και
δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει κάποιο από τα παρακάτω πρότυπα, διερμηνείες ή τροποποιήσεις τα
οποία έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο. Η διοίκηση αξιολογεί
επί του παρόντος την μελλοντική επίδραση των παρακάτω προτύπων στις οικονομικές καταστάσεις.
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• ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός
επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του». Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν
μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την
αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της
συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα
πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται
σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικόκέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει
στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε
θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της
τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• «Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς». Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 2018.
Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση των
συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους
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 περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου
να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι
η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που
υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ
δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού
πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
• ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις): Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με
τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που
προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα
περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες
η ημερομηνία απόκτησης αρχίζει την ή μετά την έναρξη της πρώτης ετήσιας λογιστικής περιόδου που
αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν
την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις
λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις): Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 ενώ
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της σημαντικότητας και
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση
θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται
να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν με
βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για τη
συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της
σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε
όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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3. Κύκλος εργασιών
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι:

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών

01/0130/06/2019

01/0130/06/2018

66.953
1.254.534

62.051
1.100.242

1.321.487

1.162.293

4. Έξοδα κατ είδος
Η ανάλυση των εξόδων κατ’ είδος είναι ως κάτωθι:
Κόστος πωλήσεων

Κόστος εμπορευμάτων
Κοστολογηθείσες αποσβέσεις

01/0130/06/2019

01/0130/06/2018

55.772
175.846

51.993
171.273

231.618

223.266

01/0130/06/2019

01/0130/06/2018

13.229
8.590
8.405
14.495
29.263
28.520

10.894
19.869
12.669
14.477
27.727
9.941

102.502

95.576

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
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Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Απομειώσεις

01/0130/06/2019

01/0130/06/2018

408.034
134.454
72.952
43.486
87.113
114.079
35.145

431.725
61.035
71.067
43.430
81.022
39.763
-

895.263

728.042

5. Λοιπά Έσοδα ( Έξοδα ) Εκμεταλλεύσεως
Η ανάλυση των λοιπών εσόδων είναι ως κάτωθι:

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων
επενδύσεων
Λοιπά

01/0130/06/2019

01/0130/06/2018

51.663
(759)

17.640
(3.265)

50.904

14.376

6. Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της Εταιρείας
αναλύεται ως ακολούθως:
01/0130/06/2019

01/0130/06/2018

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Φόροι προηγουμένων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

44.719

41.768

Φόρος εισοδήματος που έχει αναγνωριστεί
στην κατάσταση αποτελεσμάτων

44.719

41.768

Κατάσταση αποτελεσμάτων

Ο φορολογικός συντελεστής για τις ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα για την περίοδο που έληξε 30
Ιουνίου 2019, είναι 28% (31 Δεκεμβρίου 2018: 29%). Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 4579/2018,
οι φορολογικοί συντελεστές των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων,
θα μειωθούν σταδιακά ως ακολούθως: 27% για το φορολογικό έτος 2020, 26% για το φορολογικό έτος
2021 και 25% για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.
Σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις, οι έλεγχοι στις εταιρείες διενεργούνται ως εξής:
α. Έλεγχοι από τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
22

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Κατά την 30η Ιουνίου 2019 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2019

Για τις χρήσεις 2011 και εξής οι ελληνικές εταιρείες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, δύνανται να
λάβουν «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται από τον Νόμο 2238/1994, Άρθρο 82,
παρ. 5 και τον Νόμο 174/2013, Άρθρο 65A, από τους τακτικούς τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές, ως
προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. Η έκδοση Έκθεσης
Φορολογικής Συμμόρφωσης υποκαθιστά, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, τον έλεγχο
από τη Δημόσια Αρχή, η οποία όμως διατηρεί το δικαίωμα μεταγενέστερου ελέγχου χωρίς να περαιώνει
τις φορολογικές της υποχρεώσεις για την οικεία διαχειριστική χρήση.
Η Εταιρεία έχει λάβει Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης, με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, έως και τη
χρήση 2017. Για τη χρήση 2018, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 4ου τριμήνου του 2019. Η Διοίκηση
εκτιμά ότι η Έκθεση θα είναι με γνώμη χωρίς επιφύλαξη.
β. Έλεγχοι από τις φορολογικές αρχές
Δεν υφίσταται ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την Εταιρεία.
Ανεξάρτητα από την πιθανότητα διενέργειας μελλοντικών φορολογικών ελέγχων, η Διοίκηση της
Εταιρείας εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές επιπρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις από τον
έλεγχο των φορολογικών χρήσεων από τις φορολογικές αρχές.
7. Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος/(ζημία) της χρήσης
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής με τον μέσο
σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών κατά την διάρκεια της περιόδου. Μειωμένα κέρδη/(ζημίες),
ανά μετοχή δεν υπολογίζονται διότι δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Τα σχετικά δεδομένα
έχουν ως εξής:

Κέρδη / (ζημιές) κατανεμόμενες στους μετόχους
της Εταιρίας
Μέσος Σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών
για τους σκοπούς των βασικών κερδών ανά
μετοχή
Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή βασικά και απομειωμένα σε €

01/0130/06/2019

01/0130/06/2018

60.864

69.868

4.740.000

4.740.000

0,0128

0,0147
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8. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Γήπεδα
οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

Μεταφορικά

Λοιπός

μέσα

εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος κτήσεως 01.01.2019

371.800

2.802.604

855.274

129.562

98.718

4.257.957

Προσθήκες χρήσεως
Μειώσεις
Μεταφορές/ανακατανομές
Κόστος κτήσεως 30.06.2019
Σωρευμένες
αποσβέσεις
01.01.2019
Αποσβέσεις χρήσεως
Απομειώσεις
Πωλήσεις
Σωρευμένες
αποσβέσεις
30.06.2019

371.800

7.230
2.809.834

7.630
862.904

129.562

4.033
102.751

18.894
4.276.851

-

494.916

110.396

103.850

68.197

777.359

-

28.074
-

82.108
-

3.602
-

4.871
-

118.656
-

-

522.990

192.504

107.453

73.068

896.015

Κόστος κτήσεως 01.01.2018
Προσθήκες χρήσεως
Μειώσεις
Μεταφορές/ανακατανομές
Κόστος κτήσεως 30.06.2018
Σωρευμένες
αποσβέσεις
01.01.2018
Αποσβέσεις χρήσεως
Απομειώσεις
Πωλήσεις
Σωρευμένες
αποσβέσεις
30.06.2018

371.800
371.800

2.685.775
410
2.686.185

90.072
155.195
245.267

123.353
123.353

85.847
3.483
89.330

3.356.847
159.088
3.515.935

-

440.922

53.149

112.174

59.725

665.970

-

26.860
-

16.745
-

2.066
-

4.033
-

49.704
-

-

467.782

69.894

114.239

63.758

715.674

371.800
371.800
371.800

2.244.853
2.218.403
2.286.844

36.923
175.373
670.400

11.179
9.113
22.109

26.122
25.572
29.683

2.690.877
2.800.261
3.380.835

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
01.01.2018
30.06.2018
30.06.2019
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Την 20η Φεβρουαρίου 2008 η Εταιρεία συναίνεσε στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης Α΄ τάξης για ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ, υπέρ της
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», προς ασφάλεια συμβάσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας το οποίο έχει
υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο (Ν. 3299/2004) και συγκεκριμένα για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων-διαμόρφωση χώρου και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού
η οποία έχει ολοκληρωθεί. Η προσημείωση υποθήκης έγινε επί του επιχειρηματικού οικοπέδου κυριότητας της Εταιρείας εκτάσεως 1.352 τ.μ. το οποίο ευρίσκεται στην
κτηματική περιοχή του Δήμου Πυλαίας Πανοράματος Χορτιάτη, με μέρος των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, η οποία από το 2015 έχει συνδεθεί με το κεφάλαιο
κίνησης. Επιπρόσθετα, για το ίδιο ακίνητο υφίσταται προσημείωση Β’ τάξης ποσού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ υπέρ της ανωτέρω Τράπεζας για δάνειο
μακροπρόθεσμης λήξης. Την 28η Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία συναίνεσε στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης Α΄ τάξης για τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ,
υπέρ της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», προς ασφάλεια εγγυητικής επιστολής. Η προσημείωση υποθήκης έγινε επί τμήματος του Κτιρίου της Εταιρείας (Πτέρυγα Β’).
9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Εσω τερικώ ς
δημιουργούμε
να άυλα
Δαπάνες

περιουσιακά

Υπό

λογισμικού

στοιχεία

εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος κτήσεω ς 01.01.2019
Προσθήκες χρήσεως
Μειώσεις
Μεταφορές/ανακατανομές
Κόστος κτήσεω ς 30.06.2019
Σω ρευμένες
αποσβέσεις
01.01.2019
Αποσβέσεις χρήσεως
Απομειώσεις
Πωλήσεις
Σω ρευμένες
αποσβέσεις
30.06.2019

126.148
26.379
152.526

6.815.647
939.178
7.754.825

1.108.787
245.436
(939.178)
415.044

8.050.581
1.210.993
(939.178)
8.322.395

120.348

4.118.384

-

4.238.732

3.127
-

172.719
-

-

175.846
-

123.475

4.291.103

-

4.414.578

Κόστος κτήσεω ς 01.01.2018
Προσθήκες χρήσεως
Μειώσεις
Μεταφορές/ανακατανομές
Κόστος κτήσεω ς 30.06.2018
Σω ρευμένες
αποσβέσεις
01.01.2018
Αποσβέσεις χρήσεως
Απομειώσεις
Πωλήσεις
Σω ρευμένες
αποσβέσεις
30.06.2018

229.763
229.763

6.671.418
6.671.418

673.147
290.580
963.727

7.574.328
290.580
7.864.908

225.320

3.670.583

-

3.895.903

-

171.273
-

-

171.273
-

225.320

3.841.856

-

4.067.176

4.443
4.443
29.051

3.000.835
2.829.562
3.463.723

673.147
963.727
415.044

3.678.425
3.797.732
3.907.818

Αναπόσβεστο υπόλοιπο
01.01.2018
30.06.2018
30.06.2019
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10. Δικαιώματα χρήσης παγίων
Μεταφορικά
μέσα
Κόστος κτήσεως 01.01.2019
Προσθήκες χρήσεως
Κόστος κτήσεως 30.06.2019
Σωρευμένες
αποσβέσεις
01.01.2019
Αποσβέσεις χρήσεως
Σωρευμένες
αποσβέσεις
30.06.2019
Αναπόσβεστο υπόλοιπο
30.06.2019

123.744
84.092
207.836
23.943
23.943

183.893

11. Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
Οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι του ενεργητικού αφορούν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων και περιλαμβάνουν μη
εισηγμένους μετοχικούς τίτλους οι οποίοι δεν κατέχονται προς διαπραγμάτευση και για τους οποίους
έχει επιλεγεί αμετάκλητα από την Εταιρεία κατά την αρχική αναγνώριση να αναγνωρισθούν στην
κατηγορία αυτή.

30/06/2019
Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ALFA ALFA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α.Ε.

%
συμμετοχής

31/12/2018
%
συμμετοχής

€

€

30,00%

1,00

1,00

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

1,27%

17.580,00

1,27%

17.580,00

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

2,08%

1.248,00

2,08%

1.248,00

18.829,00

18.829,00

Η συμμετοχή στην ALFA ALFA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. αξίας κτήσης € 44.020,54 έχει
απομειωθεί κατά το ποσό των € 44.019,54.
12. Αποθέματα

Εμπορεύματα

01/0130/06/2019

31/12/2018

29.859

30.143

29.859

30.143
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13. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Πελάτες
Επιταγές
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές
Έξοδα επομένων χρήσεων

01/0130/06/2019

31/12/2018

2.755.386
382.930
(1.909.489)
201.669
55.310
1.556

2.505.862
270.379
(1.874.344)
128.823
50.987
15.376

1.487.363

1.097.084

Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
31 Δεκεμβρίου 2017
Νέα πρόβλεψη
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης
31 Δεκεμβρίου 2018
Νέα πρόβλεψη
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης
30 Ιουνίου 2019

€
1.827.127
47.217
1.874.344
35.145
1.909.489

14. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως

01/0130/06/2019

31/12/2018

1.075
10.598

1.161
27.167

11.673

28.328

15. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά
Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 4.740.000 μετοχές (2018: 4.740.000
μετοχές) με ονομαστική αξία 0,86 € ανά μετοχή (4.740.000 Χ0,86=4.076.40000). Όλες οι εκδοθείσες
μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Την 1η Ιαναυαρίου 2003
Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.
Μεταφορά για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Την 30η Ιουνίου 2019

€

28/02/2003
15/06/2005

201.192
1.079.326
(5.275)
1.275.243
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Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεματικά
Αποθεματικό επιχορήγησης Ν. 3299/2004
Αφορολόγητα αποθεματικά

01/0130/06/2019
€

31/12/2018
€

136.477
2.166.044
1.710.897
245.236

136.477
2.166.044
1.679.725
245.236

4.258.654

4.227.482

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.404 απόφαση του ΣΛΟΤ το ποσό της απόσβεσης της
επιχορήγησης Ν. 3299/2004 αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο και μέσω αυτής
οδηγείται στα αποτελέσματα εις νέο, στο δε πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης αποχωρίζεται από το
λογαριασμό αυτό και εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.
16. Δάνεια τραπεζών & Υποχρεώσεις μισθώσεων
Μακροπρόθεσμα
δάνεια
τραπεζών
&
μισθώσεις
Λήξη
Τράπεζα εσωτερικού Α - Δάνειο παγίου εξοπλισμού
2023
Μακροπρόθεσμο μέρος μισθώσεων
2024
Σύνολο
μακροπρόθεσμων
δανείων
τραπεζών & μισθώσεις

01/0130/06/2019
424.238
102.919

Βραχυπρόθεσμα
δάνεια
τραπεζών
&
μισθώσεις
Τράπεζα εσωτερικού Α
Τράπεζα εσωτερικού Β
Τράπεζα εσωτερικού Γ
Βραχυπρόθεσμο
μέρος
μακροπρόθεσμων
δανείων
Τόκοι πληρωτέοι
Βραχυπρόθεσμο μέρος μισθώσεων
Σύνολο
βραχυπρόθεσμων
δανείων
τραπεζών & μισθώσεων

01/0130/06/2019
152.943
38.315
61.356

Σύνολο δανείων τραπεζών & μισθώσεων

2023
2024

527.157

31/12/2018
434.878
434.878

31/12/2018
84.043
6.007
91.681

77.250

111.091

64.643

-

394.507

292.821

921.664

727.700

Υφίσταται προσημείωση υποθήκης Α΄ τάξης για ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ,
υπέρ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», προς ασφάλεια συμβάσεων χρηματοδότησης για
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας το οποίο έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο
(Ν. 3299/2004) και συγκεκριμένα για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων-διαμόρφωση χώρου και
ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού η οποία έχει ολοκληρωθεί. Η προσημείωση υποθήκης έγινε επί του
επιχειρηματικού οικοπέδου κυριότητας της Εταιρείας εκτάσεως 1.352 τ.μ. το οποίο ευρίσκεται στην
κτηματική περιοχή του Δήμου Πυλαίας, με μέρος των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, η οποία από
το 2015 έχει συνδεθεί με το κεφάλαιο κίνησης. Επιπρόσθετα, για το ίδιο ακίνητο υφίσταται προσημείωση
Β’ τάξης ποσού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ υπέρ της ανωτέρω Τράπεζας για δάνειο
μακροπρόθεσμης λήξης.
Υφίσταται προσημείωση υποθήκης Α΄ τάξης για τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες ευρώ, υπέρ της
«ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», προς ασφάλεια εγγυητικής επιστολής. Η προσημείωση υποθήκης έγινε επί
τμήματος του Κτιρίου της Εταιρείας (Πτέρυγα Β’).
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17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Λοιποί φόροι πληρωτέοι
Υποχρεώσεις συμβάσεων από πελάτες
Λοιπές υποχρεώσεις

01/0130/06/2019

31/12/2018

268.375
33.085
79.641
32.481
87.085
37.917
117.979
656.563

72.561
141.028
125.848
67.354
36.954
93.501
64.085
601.330

18. Επιχορηγήσεις
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 31 Δεκεμβρίου 2017
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 31 Δεκεμβρίου 2018
Ληφθείσες επιχορηγήσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 30 Ιουνίου 2019

€
804.317
92.063
(52.687)
843.694
29.250
(51.663)
821.281

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αφορά σε επιχορηγήσεις για απόκτηση άυλων περιουσιακών
στοιχείων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους.
19. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

19.1

Δοθείσες εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυήσεις, για εξασφάλιση των υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής:
Εταιρεία: 30.06.2019 € 723 χιλ. (31.12.2018: € 723 χιλ.).
20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Κατά την διάρκεια του α’ εξαμήνου 2019 δεν πραγματοποιήθηκαν διεταιρικές συναλλαγές με
συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Τα στοιχεία συναλλαγών της Εταιρείας με τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από την
παράγραφο 20 του Δ.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα, με την διευκρίνιση ότι η Εταιρεία δεν ανήκει σε Όμιλο:
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Μέλη
Διοικητικού
διευθυντικά στελέχη
Βραχύχρονες παροχές
Υποχρεώσεις

Συμβουλίου

01/0130/06/2019

01/0130/06/2018

69.359
-

60.000
-

και

21. Μερίσματα
Κατά την κλειόμενη περίοδο δε δόθηκαν μερίσματα στους μετόχους της Εταιρείας.
22. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς
Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων που να αφορούν την Εταιρεία,
για τα οποία να επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε
γνωστοποίηση, είτε διαφοροποίηση στα κονδύλια των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
ΤΟΥ Δ.Σ

ΔΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 232131

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΟΥΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 300628

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 164955, ΑΡ.ΑΔ. 009346
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 57434604000– ΑΦΜ 094181088 – www.logismos.gr
ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης,
Τ.Θ. 21094, Τ.Κ. 555 10 ΠΥΛΑΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 502060 ΦΑΞ: 2310 502970
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