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1. Πληροφορίες σχετικά µε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 

Η σύνταξη και η διάθεση της παρούσας Έκθεσης έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόµου 
3556/2007, των υπ’αριθ. 7/448/11-10-2007 (άρθρα 3-7), 4/507/28-04-2009 Αποφάσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της υπ’αριθ. Α.Π.595/15-02-2009 ανακοινώσεως της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, η Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιλαµβάνει τα ακόλουθα (µε αναφορά 
στην σχετική διάταξη η οποία το προβλέπει), µε την σειρά η οποία συνιστάται από την παράγραφο Β1 της 
υπ’αριθ. Α.Π.3649/28-07-2008 ανακοινώσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ν.3556/2007 Αποφ.7/448/ΕΚ 

1 ∆ηλώσεις Προέδρου ∆.Σ., ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, 
ενός ακόµη µέλους του ∆.Σ. 

Αρθ.5,παρ.2 (γ)  

2 Την Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η 
οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

(α) Αναφορά των σηµαντικών γεγονότων του Α’ 
Εξαµήνου και την επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες 
οικονοµικές καταστάσεις 

(β) Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων για το Β’ Εξάµηνο 

(γ) Παράθεση των σηµαντικών συναλλαγών που 
καταρτίσθηκαν µεταξύ του εκδότη και συνδεδεµένων µε 
αυτόν προσώπων 

Αρθ.5,παρ.2 (β)  

 

Αρθ.5,παρ 6 (α)  

 

Αρθ.5,παρ 6 (β) 

 

Αρθ.5,παρ 6 (γ) 

 

 

3 Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει και 
τις σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων 
προσώπων ως ∆ΛΠ 24. 

Αρθ.5,παρ 6 (γ) Αρθ.4,παρ 1  

Αρθ.3 της 
Αποφ. 1/434/3-
7-2007/ΕΚ 

4 Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει 
και:  

Ορθή απεικόνιση της εξέλιξης, των επιδόσεων και της 
θέσης της εταιρείας 

Στον βαθµό που είναι αναγκαίο, χρηµατοοικονοµικούς 
βασικούς δείκτες επιδόσεων  

Ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία και εκτιµήσεις για την 
εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το δεύτερο εξάµηνο. 

 Αρθ.4,παρ 1 

5 Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή Αρθ.5,παρ.7   

6 Τις Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις Αρθ.5,παρ.2 (α)  

7 Στοιχεία και πληροφορίες σύµφωνα µε την απόφαση 
4/507/28-04-2009 της Ε.Κ. 

 Αρθ.3, παρ.(α) 

8 Αναφορά στον διαδικτυακό τόπο όπου αναρτώνται οι 
οικονοµικές καταστάσεις  

 Αρθ.1, παρ.(δ) 

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε το περιεχόµενο της παρούσας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
απευθύνονται στο Τµήµα  Ενηµέρωσης Μετόχων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@logismos.gr, ή 
τηλεφωνικώς στον αριθµό 2310 502060 ή ταχυδροµικώς στην διεύθυνση ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, 9

ο
 

χλµ. Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρµης, Τ.Θ. 21094, 555 10 Πυλαία Θεσσαλονίκης. 

Η Εταιρεία ελέγχεται από την Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. Ο.Ε., Γιαννιτσών 31 & Πατριάρχου 
Κυρίλλου, 546 27 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 544 150. Τον έλεγχο του Α’ Εξαµήνου της χρήσεως 2014 
διενήργησε ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Σωτήριος Φραντζανάς ο οποίος χορήγησε και την 
σχετική έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης. 
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2. ∆ηλώσεις Προέδρου ∆.Σ., ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ενός ακόµη µέλους του ∆.Σ. 

 

∆ΗΛΩΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 

 

Ο υπογεγραµµένος Ιωάννης ∆ούφος του Μάρκου, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 
Logismos Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµος Εταιρεία, δηλώνω ότι εξ’ όσων γνωρίζω ότι: 

Οι εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά 
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπον αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας Logismos Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµος Εταιρεία, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007, και 

Η εξαµηνιαία  Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 

 

Ο ∆ηλών 

 

 

 

Ιωάννης ∆ούφος 
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
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∆ΗΛΩΣΗ  

ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ  

 

Ο υπογεγραµµένος Αλέξανδρος ∆ούφος του Μάρκου , Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας Logismos Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµος Εταιρεία δηλώνω ότι εξ’ 
όσων γνωρίζω ότι: 

Οι εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά 
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπον αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας Logismos Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµος Εταιρεία, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007, και 

Η εξαµηνιαία  Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 

 

Ο ∆ηλών 

 

 

 

Αλέξανδρος ∆ούφος 
Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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∆ΗΛΩΣΗ  

ΕΝΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 

 

Ο υπογεγραµµένος Ιωάννης Σταύρου του Γεωργίου Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 
Logismos Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµος Εταιρεία, δηλώνω ότι εξ’ όσων γνωρίζω ότι: 

Οι εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά 
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπον αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα 
αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας Logismos Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµος Εταιρεία, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007, και 

Η εξαµηνιαία  Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 

 

Ο ∆ηλών 

 

 

Ιωάννης Σταύρου 
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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3. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της περιόδου από 01/01/2014 έως 30/06/2014 

 

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2014 

1. Γενικά 

Με την Έκθεση αυτή η οποία καταρτίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 (β) και 6 του άρθρου 5 
του ν.3556/2007, του άρθρου 4 της Αποφάσεως 7/448/2007 και του άρθρου 3 της Αποφάσεως 1/434/2007 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας παρουσιάζουµε την δραστηριότητα της Εταιρείας για το Α’ Εξάµηνο του έτους 
2014. 

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στην Θεσσαλονίκη . 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.   

 

2. Σηµαντικά Γεγονότα 

Το Α΄εξάµηνο του έτους 2014 η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση δράσεων των κατωτέρω δύο επενδυτικών 
σχεδίων τα οποία ευρίσκονται σε εξέλιξη και επιδοτούνται από Αναπτυξιακούς Νόµους:  

- Τετραετές επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης ολοκληρωµένης Εφαρµογής ∆ιαχείρισης Καζίνο «LOGISMOS 
C.M.S. (Cazino Management System)» εγκεκριµένου προϋπολογισµού 2.174.391,14 €, επιδοτούµενο από 
τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 µε ποσοστό επιδότησης 50%. Έχει ήδη υλοποιηθεί άνω του 50% του έργου 
( 1.127.925,50 €) και αποµένει η ∆ηµιουργία του Κέντρου Λειτουργίας SaaS (Software as a Service) και του 
Κέντρου Υποστήριξης Πελατών (Support Center). 

- Τριετές επενδυτικό σχέδιο Ανάπτυξης Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων (Enterprise 
Relationship Management ERM), εγκεκριµένου προϋπολογισµού 1.790.110,00 €, επιδοτούµενο από τον 
Αναπτυξιακό Νόµο 3908/2011 µε ποσοστό επιδότησης 45%. Η υλοποίηση του έργου άρχισε τον Σεπτέµβριο 
2011 και συνεχίζεται. 

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. 

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.  

Τα ανωτέρω γεγονότα δεν επηρέασαν το αποτέλεσµα των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

3. 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 παρατεταµένη και εντεινόµενη οικονοµική κρίση, µε απρόβλεπτες συνέπειες για την δραστηριότητα 
των επιχειρήσεων οι οποίες εντάσσονται στον κύκλο των υφισταµένων και πιθανών µελλοντικών 
πελατών µας  

• 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 

• Η χρηµατιστηριακή αβεβαιότητα, η οποία βεβαίως επηρεάζεται κυρίως από παράγοντες και  πέραν 
της ελληνικής οικονοµίας.               

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: 
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• 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 

• ∆ιασπορά 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 276%) και σχετικά ισόρροπη κατανοµή των δανειακών υποχρεώσεων σε 
βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες (δείκτης σχέσεως βραχυπροθέσµων προς µακροπρόθεσµες 
73.41%). 

 

4. Εξέλιξη & Επιδόσεις 

Τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας κατά το Α΄ Εξάµηνο 2014  διαµορφώθηκαν περιληπτικώς ως ακολούθως: 

Κύκλος Εργασιών  

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στο Α΄ Εξάµηνο 2014  ανήλθε σε 1.020.976€ µειωµένος κατά 6,91 % σε 
σχέση µε τη χρήση 2013 που ήταν 1.096.726 €.  

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του Α΄ Εξαµήνου 2014 οι δραστηριότητες της Εταιρείας εξελίχθηκαν ως 
ακολούθως: 

Παροχή Υπηρεσιών 

Οι Πωλήσεις Υπηρεσιών ανήλθαν σε 933.783 € έναντι 1.002.573 €  της αντίστοιχης περιόδου 2013, 
παρουσιάζοντας µείωση   της τάξης του 6,86% σε σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο.  

Πωλήσεις Προϊόντων Τρίτων 

Οι Πωλήσεις Προϊόντων Τρίτων ανήλθαν σε 87.194 €  έναντι 94.153 € της αντίστοιχης περιόδου 2013, 
παρουσιάζοντας µείωση  της τάξης του 7,39 % σε σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο.  

Οικονοµικό Αποτέλεσµα 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ανήλθαν µε βάση τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) σε 503.212 €  έναντι 568.853 € της αντίστοιχης 
περιόδου 2013, µειωµένα κατά περίπου 11,54 %. Τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε  20.657 € έναντι  
93.421 € της αντίστοιχης περιόδου 2013.  

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηµατοοικονοµικά µέσα ουσιώδους σηµασίας για την εκτίµηση των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων, της κατάστασης οικονοµικής θέσης και της κατάστασης συνολικών εσόδων 
της Εταιρείας. 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, 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 €.      
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Βασικοί ∆είκτες Επιδόσεως 

 

Βασικοί ∆είκτες Επιδόσεως          

  Α 'Εξάµηνο  2014    Α 'Εξάµηνο  2013 

Αποδόσεως & Αποδοτικότητος            

Καθαρά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως  20.657,26 
= 2,02% 

   93.421,46 
= 8,52% 

Κύκλος Εργασιών  1.020.976,39    1.096.726,31 

           
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης προ 

φόρων  35.896,50 = 0,52%    2.173,80 = 0,03% 

Ίδια Κεφάλαια  6.906.285,49    6.943.851,43 

Οικονοµικής ∆ιαρθρώσεως           

Ίδια Κεφάλαια  6.906.285,49 
= 276,00% 

   6.943.851,43 
= 251,63% 

Σύνολο Υποχρεώσεων  2.502.285,73    2.759.535,98 

           

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  2.020.385,15 
= 21,47% 

   2.250.202,19 
= 23,19% 

Σύνολο Ενεργητικού  9.408.571,22    9.703.387,41 

           

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  2.020.385,15 
= 190,74% 

   2.250.202,19 
= 181,69% 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  1.059.260,42    1.238.463,02 

          

          

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  1.059.260,42 
= 73,41% 

  1.238.463,02 
= 81,42% 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις  1.443.025,31   1.521.072,96 

          

          
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές 
Υποχρεώσεις  487.198,81 

= 163,63% 
  581.480,72 

= 108,83% 
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές 
Υποχρεώσεις  297.735,92   534.321,60 

 

Η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα σχετικά µε περιβαλλοντικά ή εργασιακά θέµατα. 

  

Αποσβέσεις 

Στο Α΄ Εξάµηνο 2014 έγιναν αποσβέσεις οι οποίες ήταν 442.458 € έναντι 526.152 € της αντίστοιχης περιόδου 
2013, µειωµένες  κατά περίπου 15,91%.  

 

Συµµετοχές  

Την 30/06/2014 οι συµµετοχές της Εταιρείας είχαν ως  ακολούθως:  

α. Η Εταιρεία συµµετέχει  µε ποσοστό 30% στην Εταιρεία ALFA ALFA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε µε 
κόστος κτήσεως 44.020,54 €. Η εταιρεία αυτή είναι ανενεργός και για τον λόγο αυτό έχει γίνει στις οικονοµικές 
καταστάσεις πρόβλεψη ποσού 44.019,54 € για αντιµετώπιση πιθανής απαξίωσης της επένδυσης.                            

β. Η Εταιρεία συµµετέχει  µε ποσοστό 1,27% στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Πάρκο Επιχειρήσεων 
Υψηλής Τεχνολογίας. Η συµµετοχή αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως 17.580 €. 

γ. Η Εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 2,08% στην Ανώνυµο Εταιρεία η οποία αποτελεί τον Φορέα ∆ιαχείρισης 
της Βιοµηχανικής και Επιχειρηµατικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.) «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πάρκο 
Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας». Η συµµετοχή αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως 1.248 €. 
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Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηµατοοικονοµικά µέσα ουσιώδους σηµασίας για την εκτίµηση των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονοµικής κατάστασης και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως 
της εταιρείας. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, 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 € για αντιµετώπιση πιθανής απαξίωσης της 
επένδυσης. 

 

− 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: 

Περιγραφή Ποσό σε ευρώ Ηµεροµηνία 

∆όση Μακροπροθέσµου ∆ανείου (ΕΤΕ) 28.571,42 25/9/2014 

∆όση Μακροπροθέσµου ∆ανείου (ΕΤΕ) 11.292,85 12/12/2014 

∆όση Μακροπροθέσµου ∆ανείου (ΕΤΕ) 78.428,57 12/12/2014 

 118.292,84  

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αλληλόχρεους λογαριασµούς τραπεζών ως ο κάτωθι 
πίνακας: 

Περιγραφή Ποσό σε ευρώ 

ΕΤΕ - Λογαριασµοί βραχυπρoθέσµων υποχρεώσεων 262.568,30 

ALPHA BANK - Λογαριασµοί βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων -956,12 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Λογαριασµοί βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 101.910,82 

ΣΥΝΟΛΟ 363.523,00 

Με τις ανωτέρω τράπεζες έχουµε πολυετή συνεργασία στη διάρκεια της οποίας πολλές χρηµατοδοτήσεις 
λειτουργούν ως κεφάλαιο κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα.  ∆ηλαδή 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 30/06/2014 τα όρια χρηµατοδοτήσεων από τις τράπεζες ανέρχονται  σε 2.056.028 ευρώ 
(ΕΤΕ 1.216.028 €, 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  

Η ποσοτική ανάλυση των απαιτήσεων σε α) µη ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις β) ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις και γ) 
αποµειωµένες απαιτήσεις φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα. 

   Προβλεπόµενες εισπράξεις 

    30.06.2014 
Εως 
31.07.2014 

Από 1.8.2014-
30.9.2014 

Από 1.10.2014-
31.12.2014 

1 
Μη ληξιπρόθεσµες 
απαιτήσεις 3.488.604,60 237.030,95 312.820,14 1.243.293,17 

2 Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις     

3 Αποµειωµένες απαιτήσεις 
-

1.695.460,34    

    1.793.144,26       

 

− Κίνδυνος Αγοράς 

Από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τον κίνδυνο αγοράς ο µόνος ο οποίος επηρεάζει την εταιρεία είναι ο 
κίνδυνος επιτοκίου. Για τον λόγο αυτό στην ανάλυση ευαισθησίας που ακολουθεί αναλύεται µόνον ο 
παράγοντας αυτός, µε ενδεικτική διαφοροποίηση + 1%. 
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Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων σε µεταβολές επιτοκίων 

(ποσά χρήσης 2014) 1% (Αύξηση επιτοκίου) Πρόσθετη επιβάρυνση 3.706,77 € 

(ποσά χρήσης 2014) -1% (Μείωση επιτοκίου) Όφελος - 3.706,77 € 

 

Συναλλαγές µε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις  

Κατά την διάρκεια του Α΄ Εξαµήνου του έτους 2014 δεν πραγµατοποιήθηκαν διεταιρικές συναλλαγές µε 
συνδεδεµένες εταιρείες. 

Τα στοιχεία συναλλαγών της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 είναι τα ακόλουθα 
( µε τη διευκρίνιση ότι η Εταιρεία δεν ανήκει σε Όµιλο): 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1.1-

30.06.2014 
1.1-

30.06.2013 

Ιωάννης ∆ούφος Πρόεδρος ∆.Σ. Αµοιβή για Παροχή Υπηρεσιών  25.000,00 25.000,00 

Ιωάννης ∆ούφος Πρόεδρος ∆.Σ. Αµοιβή Μέλους ∆.Σ. 1.200,00 1.200,00 

Αλέξανδρος ∆ούφος  ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Αµοιβή για Παροχή Υπηρεσιών 25.000,00 25.000,00 

Αλέξανδρος ∆ούφος ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Αµοιβή Μέλους ∆.Σ. 1.200,00 1.200,00 

Νικόλαος Παππάς Μέλος ∆.Σ. Αµοιβή Μέλους ∆.Σ. 1.200,00 1.200,00 

Ιωάννης Σταύρου Μέλος ∆.Σ. Αµοιβή Μέλους ∆.Σ. 1.200,00 1.200,00 

Καφάτος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ. Αµοιβή Μέλους ∆.Σ. 1.200,00 1.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ     56.000,00 56.000,00 

 

Φορολογικοί Έλεγχοι 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009. Οι χρήσεις 2011, 2012 και 2013 έχουν ελεγχθεί 
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και έχουν  εκδοθεί σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά.  

 

Επενδυτική Πολιτική 

Το έτος 2014 η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση δράσεων των κατωτέρω δύο επενδυτικών σχεδίων τα οποία 
ευρίσκονται σε εξέλιξη και επιδοτούνται από Αναπτυξιακούς Νόµους:  

- Τετραετές επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης ολοκληρωµένης Εφαρµογής ∆ιαχείρισης Καζίνο «LOGISMOS 
C.M.S. (Cazino Management System)» εγκεκριµένου προϋπολογισµού 2.174.391,14 €, επιδοτούµενο από 
τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 µε ποσοστό επιδότησης 50%. Έχει ήδη υλοποιηθεί άνω του 50% του έργου 
( 1.127.925,50 €) και αποµένει η ∆ηµιουργία του Κέντρου Λειτουργίας SaaS (Software as s Service) και του 
Κέντρου Υποστήριξης Πελατών (Support Center). 

- Τριετές επενδυτικό σχέδιο Ανάπτυξης Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων (Enterprise 
Relationship Management ERM), εγκεκριµένου προϋπολογισµού 1.790.110,00 €, επιδοτούµενο από τον 
Αναπτυξιακό Νόµο 3908/2011 µε ποσοστό επιδότησης 45%. Η υλοποίηση του έργου άρχισε τον Σεπτέµβριο 
2011 και συνεχίζεται. 

Την ίδια περίοδο συνεχίσθηκαν 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. 

 

Επιστηµονική και Τεχνολογική Έρευνα 

Κατά το Α΄ Εξάµηνο 2014 η Εταιρεία  ανέπτυξε δραστηριότητα Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας 
ποσού 8.539,98 ευρώ.  
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Εσωτερικώς ∆ηµιουργούµενα Άϋλα Στοιχεία Ενεργητικού (Ιδιοπαραγωγή) 

Η Εταιρεία κατά το Α΄ Εξάµηνο 2014  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 411.889,17€ και καταχωρήθηκαν ως επί µέρους άϋλα στοιχεία ενεργητικού (Ασώµατες 
Ακινητοποιήσεις) 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 ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο υπ’ αριθµόν 
38: 

1. Η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την τεχνική δυνατότητα να ολοκληρώσει τα άϋλα στοιχεία ενεργητικού ώστε 
τελικά αυτά να διατεθούν προς πώληση. 

2. Από την δηµιουργία των αΰλων 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 στοιχεία του ενεργητικού. 

4. Η Εταιρεία µπορεί να παρακολουθεί αξιόπιστα και µε επαρκές σύστηµα κοστολόγησης τις δαπάνες που 
αποδίδονται στα άϋλα στοιχεία ενεργητικού κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους. 

 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

Η Εταιρεία εφαρµόζει πλήρως τις απαιτήσεις της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως προβλέπεται από τον Ν. 
3016/17.05.2002, ορίζοντας ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αναθέτοντας στα 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εποπτικές αρµοδιότητες και εφαρµόζοντας σύστηµα εσωτερικού ελέγχου.  

Η Εταιρεία έχει επίσης συγκροτήσει Επιτροπή Ελέγχου κατά το Άρθρο 37 του Ν.3693/2008. 

Σύµφωνα µε το Άρθρου 43
α
 παράγραφος 3 περίπτωση δ’ του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτή προστέθηκε µε το  

Άρθρο 2 παράγραφος 2 του ν. 3873/2010, η εταιρεία εφαρµόζει αυτοβούλως τον Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για τις εισηγµένες επιχειρήσεις, το 
κείµενο του οποίου είναι διαθέσιµο στο κοινό στην ιστοσελίδα www.sev.org.gr.  

 Το σύνολο των αµοιβών των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 5 του 
Ν.3016/2002  ανήλθαν στο ποσό των  3.600,00 €. 

 

5. Γεγονότα µετά την λήξη της Περιόδου 

∆εν συνέβησαν γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων.  

 

6. Προβλεπόµενη Εξέλιξη 

Το έτος 2014 η Εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων των κατωτέρω δύο επενδυτικών σχεδίων τα οποία 
ευρίσκονται σε εξέλιξη και επιδοτούνται από Αναπτυξιακούς Νόµους:  

− Τετραετές επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης ολοκληρωµένης Εφαρµογής ∆ιαχείρισης Καζίνο 
«LOGISMOS C.M.S. (Cazino Management System)» εγκεκριµένου προϋπολογισµού 2.174.391,14 
€, επιδοτούµενο από τον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 µε ποσοστό επιδότησης 50%. Έχει ήδη 
υλοποιηθεί άνω του 50% του έργου ( 1.127.925,50 €) και αποµένει η ∆ηµιουργία του Κέντρου 
Λειτουργίας SaaS (Software as s Service) και του Κέντρου Υποστήριξης Πελατών (Support Center). 

− Τριετές επενδυτικό σχέδιο Ανάπτυξης Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων 
(Enterprise Relationship Management ERM), εγκεκριµένου προϋπολογισµού 1.790.110,00 €, 
επιδοτούµενο από τον Αναπτυξιακό Νόµο 3908/2011 µε ποσοστό επιδότησης 45%. Η υλοποίηση του 
έργου άρχισε τον Σεπτέµβριο 2011 και συνεχίζεται. 

 

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. 
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Τέλος, θα 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.  

 

Εκτιµάται ότι η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, της οποίας η διάρκεια / εξέλιξη / ένταση δεν είναι εύκολο να 
προβλεφθεί, θα επηρεάσει την δραστηριότητα και τις επιδόσεις της εταιρείας και στην χρήση 2014, σε βαθµό 
όµως ο οποίος δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί από τούδε.  

 

Ακριβές Αντίγραφο 

από τα Πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2014 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΟΥΦΟΣ 

(Α.∆.Τ. Χ 232131) 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από  οκτώ (8) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται 

στην  Έκθεση Επισκόπησης που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 

29 Αυγούστου 2014 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΕΦ. ΦΡΑΝΤΖΑΝΑΣ 
Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ : 31271 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. 
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4. Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

 

LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε  

 

Εισαγωγή 

 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας «LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε » , της 30ης Ιουνίου  2014  και τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, 

µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, 

καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική 

Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί 

αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά 

θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι 

ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 

συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας 

όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την 

παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

Συµπέρασµα 

 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 

συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης µε τη συνηµµένη 

ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου 2014 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΕΦ. ΦΡΑΝΤΖΑΝΑΣ   

Αρ Μ ΣΟΕΛ 31271 

 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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5. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                                                                                      
(ποσά εκφρασµένα σε €) 

  Σηµείωση 30.06.2014 31.12.2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Πάγια  στοιχεία Ενεργητικού        

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 4 2.880.164,04 2.915.636,32 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5 3.653.932,78 3.637.806,78 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6 559.209,45 537.533,95 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  7 294.879,80 331.168,10 
    7.388.186,07 7.422.145,15 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέµατα 8 34.257,13 35.169,69 
Απαιτήσεις από πελάτες 9 1.793.144,26 1.873.409,30 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10 192.983,76 78.652,29 
    2.020.385,15 1.987.231,28 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   9.408.571,22 9.409.376,43 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο 11 4.076.400,00 4.076.400,00 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 11 1.275.242,66 1.275.242,66 
Λοιπά Αποθεµατικά  11 3.970.136,32 3.887.957,92 
Κέρδη (ζηµίες) εις νέον 11 -2.415.493,49 -2.353.972,35 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   6.906.285,49 6.885.628,23 
        
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσµα δάνεια 14 297.735,92 297.735,92 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζοµένους µετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 

12 125.815,48 125.815,48 
Επιχορηγήσεις    1.019.473,91 1.113.335,31 

    1.443.025,31 1.536.886,71 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 451.707,04 557.301,80 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 14 487.198,81 322.013,86 

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 23 120.354,57 107.545,83 

Σύνολο υποχρεώσεων    1.059.260,42 986.861,49 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   9.408.571,22 9.409.376,43 
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                                                                             ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)     

Συνεχιζόµενες Εκµεταλλεύσεις Σηµείωση 1.1-30.06.2014 
1.1-30.06.2013 

1.4-30.6.2014 1.04-30.6.2013 

Κύκλος Εργασιών 15 1.020.976,39 1.096.726,31 544.537,38 575.392,91 

Κόστος Πωλήσεων 
8 -461.499,02 -547.066,68 -232.853,72 -273.781,14 

Μεικτό Αποτέλεσµα  559.477,37 549.659,63 311.683,66 301.611,77 

Έξοδα ∆ιοικήσεως 21 -83.691,57 -107.455,98 -1.172,36 -31.955,79 

Έξοδα Ερευνών και Αναπτύξεως 21 -8.539,98 0,00 -27,47 0,00 

Έξοδα ∆ιαθέσεως 21 -500.392,18 -465.601,25 -322.008,27 -311.085,34 

Λοιπά έσοδα (έξοδα) εκµεταλλεύσεως  93.900,47 66.098,95 46.175,60 36.181,80 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα   -24.857,61 -40.527,55 -13.708,27 -21.028,78 

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

Φόροι 16 -15.239,24 91.247,66 -14.153,29 6.850,57 

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

Κατανέµονται σε:       

Μετόχους Εταιρείας       

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά ( σε €)  0,0044 0,0197 0,0014 -0,0041 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε €)  

    
  

  
  

  Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο  Τακτικό 
αποθεµατικό  

Έκτακτα 
Αποθεµατικά 

Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 
νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2013 
4.076.400,00 1.275.242,66 136.477,42 2.126.430,47 1.260.341,34 -2.024.461,92 6.850.429,97 

 
      - 

Κέρδη χρήσεως (01.01-30.06.2013) - - - - - 93.421,46 93.421,46 

Αφορολόγητο αποθεµατικό 
Ν.3299/2004 

        64.883,41 -64.883,41   

Υπόλοιπο 30.06.2013 
4.076.400,00 1.275.242,66 136.477,42 2.126.430,47 1.325.224,75 -1.995.923,87 6.943.851,43 

 
       

Υπόλοιπο την 1.1.2014 
4.076.400,00 1.275.242,66 136.477,42 2.126.430,47 1.625.050,03 -2.353.972,35 6.885.628,23 

 
       

Κέρδη χρήσεως (01.01-30.06.2014) - - - - - 20.657,26 20.657,26 

Αφορολόγητο αποθεµατικό 
Ν.3299/2004 

        82.178,40 -82.178,40   

Υπόλοιπο 30.06.2014 
4.076.400,00 1.275.242,66 136.477,42 2.126.430,47 1.707.228,43 -2.415.493,49 6.906.285,49 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασµένα σε €)   

Έµµεση µέθοδος 
01.01-

30.06.2014 01.01-30.06.2013 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 
    

Κέρδη  προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)  
35.896,50 2.173,80 

Πλέον/µείον προσαρµογές για: 
    

Αποσβέσεις Ενσωµάτων & Ασωµάτων Ακινητοποιήσεων 
442.457,93 526.151,64 

Έξοδα αποµείωσης  
- - 

∆ιαγραφή Παγίων 
0,00 - 

Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων  επενδύσεων  
(93.861,40) (72.561,14) 

Κέρδη από εκποίηση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων  
(400,00) - 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
24.857,61 40.527,55 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών  
    

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις  
    

λειτουργικές δραστηριότητες: 
    

Μείωση /(Αύξηση) Αποθεµάτων 
912,56 353,53 

Μείωση /(Αύξηση) Απαιτήσεων 
80.265,04 159.841,98 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών) 
(105.594,76) (27.812,14) 

Μείωση /(Αύξηση) υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  
- - 

Μείον: 
    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 
(24.857,61) (40.527,55) 

Καταβεβληµένοι φόροι 
(24.105,99) (43.936,72) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες (α) 335.569,88 544.210,95 

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες 
    

Εισπράξεις / (πληρωµές) µακροπροθέσµων εγγυήσεων 
36.288,30 2.067,82 

Αγορά ενσωµάτων παγίων στοιχείων 
(11.222,49) - 

Αγορά αΰλων παγίων  στοιχείων 
(411.889,17) (507.250,03) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων παγίων 
400,00 - 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων  
- - 

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 

Εξοφλήσεις δανείων 
(337.570,22) (764.419,72) 

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 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 

192.983,76 10.061,97 
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6. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2014 

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, 9

ο
 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. Οι οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 εγκρίθηκαν σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 
461/28.08.2014 απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της Εταιρείας. 
 

2.  Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία  

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Logismos Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµος 
Εταιρεία, µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2014, καλύπτουν τους πρώτους έξι µήνες, από 1η Ιανουαρίου έως την 
30η Ιουνίου της χρήσεως 2014 και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 

Οι λογιστικές αρχές και οι µέθοδοι υπολογισµών πού χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την 
παρουσίαση των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2014, είναι σύµφωνες µε αυτές 
που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, της 
χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2013,  

Οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2014 πρέπει να εξετάζονται σε 
συνδυασµό µε τις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, οι οποίες είναι 
διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας www.logismos.gr 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση το ιστορικό κόστος και είναι 
εκπεφρασµένες σε Ευρώ. 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί την χρήση αναλυτικών 
λογιστικών  εκτιµήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν 
τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχοµένων απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόµενα 
ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιµήσεις βασίζονται 
στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοικήσεως της Εταιρείας, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά 
να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 
 

2.2 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες οι οποίες εφαρµόσθηκαν 

Η Εταιρεία έχει εφαρµόσει τα πρότυπα και τις τροποποιήσεις οι οποίες αναφέρονται λεπτοµερώς στην 
παράγραφο 2 των σηµειώσεων των ετησίων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου 
2013, οι οποίες είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.logismos.gr. 

Η ∆ιοίκηση της εταιρίας για τα νέα προϊόντα λογισµικού που παράγονται, από 1.1.2014 και στο εξής , µετά 
από σχετική έρευνα και εκτίµηση,  θεωρεί ότι η ωφέλιµη ζωή  των νέων προϊόντων θα είναι τουλάχιστον 10 
ετής . Οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής: 

α) Μετά από σχετική έρευνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οµοειδές αντικείµενο και σύµφωνα 
µε την διεθνή πρακτική που φτάνει µέχρι και τα 16 έτη αναλόγως της χρήσης του παγίου και του είδους του. 

β) Από προηγούµενη εµπειρία άλλων προϊόντων  µας που συνεχίζεται η πώλησή τους και πέραν της 5ετίας. 

γ) Από τα πρώτα µηνύµατα και τις αντιδράσεις της αγοράς για τα νέας γενιάς προϊόντα µας που λόγω της 
τεχνολογίας τους εκτιµάται ότι η ωφέλιµη ζωή τους θα είναι τουλάχιστον 10ετής .  
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2.3 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2014 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση 

από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2014 

2.3.1 Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες  

Τον Μάιο του 2011 το  Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  
καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  
άλλες  οντότητες»   και τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές  οικονοµικές  καταστάσεις»  και ∆ΛΠ 28 
«Επενδύσεις  σε  συγγενείς  επιχειρήσεις  και  κοινοπραξίες». Τα ανωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις 
έχουν υποχρεωτική εφαρµογή από την τρέχουσα οικονοµική χρήση. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων 
καθώς και η  επίδραση τους  στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου παρατίθενται κατωτέρω: 

2.3.2 ∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις» 

.Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το 

τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 

επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9 

«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας.  

2.3.3 ∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις 
σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε 
τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου 
της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές 
ορίζονται στο  ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο».  

2.3.4 ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις 
απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές 
Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10 
στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό 
παράγοντα για το αν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον 
προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας . 

2.3.5 ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από κοινού 

ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11 

παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας 

στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών 

περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της 

αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν 

υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν 

σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που 

εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε 

από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους 

συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. Η τροποποίηση του 

προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας .  

2.3.6 ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συµµετοχών  σε  άλλες  οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 
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σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες 

και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Ο Όµιλος θα προβεί στις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 

Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες  µετάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη 

ελάφρυνση όσον αφορά τη µετάβαση  στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την 

υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. 

Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη  ενοποιούµενες  δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι 

τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την 

πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12.  

2.3.7 Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες 
Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  παρέχουν εξαίρεση 

από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες 

Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που 

επιµετράται στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Η τροποποίηση του 

προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

2.3.8 ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) 
«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός  χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  
στοιχείων  και  χρηµατοοικονοµικών  υποχρεώσεων» 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό 

ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο 

∆ΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις . Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

2.3.9 ∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις 
ανακτήσιµου ποσού για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία» 

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των 

αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος 

διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

2.3.10 ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση -Ανανέωση 
παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης» 

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της  λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου ένα 

παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί µε έναν νέο  

κεντρικό αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 

Εταιρείας . 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν 
εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 
υποχρεωτικά για  µεταγενέστερες περιόδους. Η  Εταιρεία  δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω 
πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις. 

2.3.11 Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής 
εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή 
της εισφοράς. Η διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
17η Ιουνίου 2014 και δεν αναµένεται να  έχει σηµαντική επίπτωση  στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας.. 

2.3.12 ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την 
υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν 
το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση 
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εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.3.13 ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Το ∆ΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39. Τα µέρη του ∆ΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέµβριο 
2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη του ∆ΛΠ 39 που σχετίζονται µε την ταξινόµηση και 
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το 
Νοέµβριο του 2013, το Σ∆ΛΠ πρόσθεσε στο ∆ΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική 
αντιστάθµισης. Σε  επόµενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την 
αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η Εταιρεία  βρίσκεται  στη διαδικασία εκτίµησης της 
επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις.  

Η ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του προτύπου θα οριστεί από το Σ∆ΛΠ µέσα στο 2014, µε την 
ολοκλήρωση του. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται για το µέρος του προτύπου που έχει εκδοθεί. Η 
Εταιρεία δεν µπορεί να εφαρµόσει (µπορούν να εφαρµόσουν) το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

2.3.14 ∆ΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 
µε  την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία  εξετάζει τις επιπτώσεις που θα 
έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

2.3.15 Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 
του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2013 δύο 
κύκλους περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν 
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας  εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012  

∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 
προστίθενται ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουµένως 
ήταν µέρος του ορισµού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» 

∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή 
υποχρέωση θα επιµετράται στην εύλογη αξία του  σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των 
κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα παρέχει µόνο 
συµφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τοµέων µε τα περιουσιακά 
στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα παρουσιάζονται τακτικά. 

∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και του ∆ΛΠ 39 
δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι  βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις 
οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσµα της 
προεξόφλησης δεν είναι σηµαντικό. 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται η 
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της 
καθαρής λογιστικής αξίας. 
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∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην 
αναφέρουσα οντότητα  ή στη µητρική της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο 
µέρος της οικονοµικής οντότητας. 

∆.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η 
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της 
καθαρής λογιστικής αξίας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής  ενός υπάρχοντος  και  σε ισχύ  ∆ΠΧΑ ή να 
εφαρµόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό, υπό την 
προϋπόθεση ότι το νέο  ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική 
οντότητα απαιτείται να εφαρµόσει την ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από 
τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα  ∆ΠΧΑ. 

∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική αντιµετώπιση 
της ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού 
συµφωνίας. 

∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που ορίζεται 
στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν  και 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, ή το 
∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 
Παρουσίαση. 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληρεί τον ορισµό της 
συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε 
ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρµογή και 
των δύο πρότυπων ξεχωριστά. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- «∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  µεθόδους απόσβεσης» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 
υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη 
βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- «Γεωργία: ∆ιαρκή Φυτά» 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και 
µόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16  έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται 
λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή 
να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα  υπό  κοινό  έλεγχο-Λογιστικός χειρισµός της απόκτησης 

µεριδίου σε µια από κοινού δραστηριότητα»  

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά 
συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση εφαρµόζεται 
σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί». 

Σκοπός του ∆ΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα 
υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική 
οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από 
το κράτος.   

Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσει 
να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» 
σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ όσο και στις 
µεταγενέστερες οικονοµικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των λογαριασµών 
παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονοµικής θέσης, αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων ενώ συγκεκριµένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» το οποίο είναι 
υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017 
και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. 

Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες  Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18 
και ΜΕ∆ 31. 

Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε µια οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί 
από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων πιο 
κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο πέντε βηµάτων, που 
πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ∆ΠΧΑ 
15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

 

2.5 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές  

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. ∆εν 
υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 
12 µήνες.  

 

3. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 
Κατά την 30η Ιουνίου 2014 οι δραστηριότητες της εταιρείας συνιστούν ένα λειτουργικό τοµέα, αυτόν της 
παραγωγής και προµήθειας λογισµικού καθώς και την παροχή συµβουλών σε θέµατα λογισµικού. Οι 
πωλήσεις της ανωτέρω δραστηριότητας επικεντρώνονται στο µεγαλύτερο µέρος τους στην Βόρειο Ελλάδα 
και συνιστούν ένα γεωγραφικό τοµέα.  
 
 
 



  

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   •   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 26 

4.  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια  κίνηση Α΄ εξάµηνο 2014 

  

Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχανο-
λογικός 

εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα  

Λοιπός 
εξοπλισµός 

Υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

      
          

Κόστος     
          

01.01.2014 371.800,00 2.685.774,97 90.752,99 106.307,87 267.797,99 2.575,00 3.525.008,82 

Προσθήκες 
περιόδου 

0,00 0,00 8.281,04 - 2.941,45 - 11.222,49 

Μειώσεις 
περιόδου 

-   - - - - - 

30.06.2014 371.800,00 2.685.774,97 99.034,03 106.307,87 270.739,44 2.575,00 3.536.231,31 

                

Αποσβέσεις               

01.01.2014 0 226.059,98 70.343,70 88.424,90 224.543,93 - 609.372,51 

Αποσβέσεις 
περιόδου 

- 26.857,76 4.767,78 2.429,57 12.639,65 - 46.694,76 

Μειώσεις 
περιόδου 

-   - - - - - 

30.06.2014 - 252.917,74 75.111,48 90.854,47 237.183,58 - 656.067,27 

                

Αναπόσβεστη 
αξία 

              

01.01.2014 371.800,00 2.459.714,99 20.409,29 17.882,97 43.254,06 2.575,00 2.915.636,31 

30.06.2014 371.800,00 2.432.857,23 23.922,55 15.453,40 33.555,86 2.575,00 2.880.164,04 

 
 
Ενσώµατα πάγια  κίνηση Α΄ εξαµήνου 2013 

  

Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχανο-
λογικός 

εξοπλισµός 

Μεταφορικά 
µέσα  

Λοιπός 
εξοπλισµός 

Υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

                

Κόστος               

01.01.2013 371.800,00 2.685.774,97 93.654,80 108.481,87 265.707,21 2.575,00 3.527.993,85 

Προσθήκες 
περιόδου 

0,00 0,00 7.723,13 - 927,62 - 8.650,75 

Μειώσεις 
περιόδου 

-   (22.737,35) - - - (22.737,35) 

30.06.2013 371.800,00 2.685.774,97 78.640,58 108.481,87 266.634,83 2.575,00 3.513.907,25 

                

Αποσβέσεις               

01.01.2013 0 172.344,47 85.994,42 84.706,98 180.750,99 - 523.796,86 

Αποσβέσεις 
περιόδου 

- 26.857,70 2.659,65 2.646,97 21.894,94 - 54.059,26 

Μειώσεις 
περιόδου 

-   (22.737,35) - - - (22.737,35) 

30.06.2013 - 199.202,17 65.916,72 87.353,95 202.645,93 - 555.118,77 

Αναπόσβεστη 
αξία 

              

01.01.2013 371.800,00 2.513.430,50 7.660,38 23.774,89 84.956,22 2.575,00 3.004.196,99 

30.06.2013 371.800,00 2.486.572,80 12.723,86 21.127,92 63.988,90 2.575,00 2.958.788,48 

Οι αποσβέσεις της περιόδου  46.694,76 € (2013: 54.059,26 €) , επιβάρυναν τα αποτελέσµατα  της 
περιόδου.  

Την 20η Φεβρουαρίου 2008 η Εταιρεία συναίνεσε στην εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης Α΄ τάξης για 
ευρώ ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00), υπέρ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ 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 
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την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων- διαµόρφωση χώρου και ανάπτυξη εφαρµογών λογισµικού. Η 
προσηµείωση υποθήκης έγινε επί του επιχειρηµατικού οικοπέδου κυριότητας της Εταιρείας εκτάσεως 
1.352 τ.µ. το οποίο ευρίσκεται στην κτηµατική περιοχή του ∆ήµου Πυλαίας, µε µέρος των επ΄ αυτού 
κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Την 28η ∆εκεµβρίου 2011 η Εταιρεία συναίνεσε στην εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης Α΄τάξης για ευρώ 
τετρακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες (470.000,00), υπέρ της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», προς ασφάλεια 
εγγυητικής επιστολής. Η προσηµείωση υποθήκης έγινε επί τµήµατος του Κτιρίου της Εταιρείας (Πτέρυγα 
Β’).  

5. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία κίνηση  Α΄ εξάµηνο 2014 

  

Σήµατα 
& άδειες 

∆απάνες 
λογισµικού 

Έξοδα 
κτήσης 

ακινητοποιή-
σεων 

 Εσωτερικώς 
δηµιουργούµενα 

άϋλα 
περιουσιακά 

στοιχεία 

Υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος           

01.01.2014 - 88.880,70 - 9.640.835,10 1.116.668,72 10.846.384,52 
Προσθήκες 
περιόδου - - - (0,00) 411.889,17 411.889,17 

Μειώσεις περιόδου - - - - - 0,00 

30.06.2014 - 88.880,70 - 9.640.835,10 1.528.557,89 11.258.273,69 

              
Αποσβέσεις             

01.01.2014 - - - 7.208.577,74 - 7.208.577,74 
Αποσβέσεις 
περιόδου - - - 395.763,17 - 395.763,17 

Μειώσεις περιόδου - - - - - 0,00 

30.06.2014 - - - 7.604.340,91 - 7.604.340,91 
              
Αναπόσβεστη αξία             
01.01.2014 - 88.880,70 - 2.432.257,36 1.116.668,72 3.637.806,78 
30.06.2014 - 88.880,70 - 2.036.494,19 1.528.557,89 3.653.932,78 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία κίνηση  Α΄ εξαµήνου 2013 

  

Σήµατα 
& άδειες 

∆απάνες 
λογισµικού 

Έξοδα 
κτήσης 

ακινητοποιή-
σεων 

 Εσωτερικώς 
δηµιουργούµενα 

άϋλα 
περιουσιακά 

στοιχεία 

Υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

Κόστος           

01.01.2013 - 88.880,70 - 8.685.886,00 1.404.037,14 10.178.803,84 

Προσθήκες 
περιόδου - - - (0,00) 498.599,28 498.599,28 
Μειώσεις περιόδου - - - - - 0,00 

30.06.2013 - 88.880,70 - 8.685.886,00 1.902.636,42 10.677.403,12 

  
 

           
Αποσβέσεις             

01.01.2013 - - - 6.277.393,46 - 6.277.393,46 

Αποσβέσεις 
περιόδου - - - 472.092,10 - 472.092,10 
Μειώσεις περιόδου - - - - - 0,00 

30.06.2013 - - - 6.749.485,56 - 6.749.485,56 
              
Αναπόσβεστη αξία             

01.01.2013 - 88.880,70 - 2.408.492,54 1.404.037,14 3.901.410,38 

30.06.2013 - 88.880,70 - 1.936.400,44 1.902.636,42 3.927.917,56 

Τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν δαπάνες ανάπτυξης εφαρµογών 
λογισµικού. Οι ανωτέρω δαπάνες πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ενός αΰλου περιουσιακού 
στοιχείου σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 «Άϋλα περιουσιακά στοιχεία». Τα υπό εκτέλεση άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία αφορούν δαπάνες ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού κατά το µέρος µη ολοκλήρωσής τους. 
Ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου παραθέτουµε κατωτέρω. 
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ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Ι∆ΙΟΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 01.01.2014 
Προσθήκες  ∆ηµιουργηθέντα 

πάγια 
30.06.2014 

α εξάµηνο 2014 

Enterpise Resource Management 
(Logismos ERM) 1.116.668,72 220.300,65 0,00 1.336.969,37 

Logismos ERP   191.588,52     

ΣΥΝΟΛΟ 1.116.668,72 411.889,17 0,00 1.336.969,37 

 

Οι αποσβέσεις της περιόδου κατά το ποσό των 395.763,17 (2013: 472.092,10 €) επιβάρυναν το κόστος 
πωλήσεων. 

Η ∆ιοίκηση της εταιρίας για τα νέα προϊόντα λογισµικού που παράγονται, από 1.1.2014 και στο εξής , µετά 
από σχετική έρευνα και εκτίµηση,  θεωρεί ότι η ωφέλιµη ζωή  των νέων προϊόντων θα είναι τουλάχιστον 10 
ετής . Οι βασικοί λόγοι είναι οι εξής: 

α) Μετά από σχετική έρευνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε οµοειδές αντικείµενο και σύµφωνα 
µε την διεθνή πρακτική που φτάνει µέχρι και τα 16 έτη αναλόγως της χρήσης του παγίου και του είδους του. 

β) Από προηγούµενη εµπειρία άλλων προϊόντων  µας που συνεχίζεται η πώλησή τους και πέραν της 5ετίας. 

γ) Από τα πρώτα µηνύµατα και τις αντιδράσεις της αγοράς για τα νέας γενιάς προϊόντα µας που λόγω της 
τεχνολογίας τους εκτιµάται ότι η ωφέλιµη ζωή τους θα είναι τουλάχιστον 10ετής .  

Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω χαρακτηριστικά ενσωµατώνονται πλήρως στο νέο προϊόν της εταιρίας µας, 
Logismos Budjet , που ολοκληρώθηκε την 31/12/2013, συνολικού κόστους παραγωγής  954.949,10 € και 
οι αποσβέσεις του άρχισαν από 1.1.2014 και έχουν υπολογισθεί µε ωφέλιµη ζωή 10 έτη.  

6. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα δυνάµενο να ασκηθεί νόµιµα δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται και 
τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: 

 30.06.2014 31.12.2013 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 866.265,53 785.527,51 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 
-

307.056,08 247.993,56 

Σύνολο 559.209,45 537.533,95 

 
Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής:   

 30.06.2014 31.12.2013 

Υπόλοιπο έναρξης 537.533,95 311.555,73 

Φόρος αποτελεσµάτων 21.675,51 225.978,22 

Υπόλοιπο τέλους 559.209,46 537.533,95 

Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλοµένων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλοµένων 
φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου, µε βάση την ίδια φορολογική αρχή, χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη οι συµψηφισµοί, έχει ως εξής: 

 

31.12.2013 

Χρεώσεις - 
(Πιστώσεις) 

σε 
αποτέλεσµα  

30.06.2014 

Αποσβέσεις  66.727,16 -21.675,51 88.402,67 

Αποµειώσεις  438.094,75 0,00 438.094,75 

Προβλέψεις προσωπικού  32.712,03 0,00 32.712,03 

Συναλλαγµατικές διαφορές        

Έξοδα µη 
λογιστικοποιηθέντα       

Σύνολο 537.533,94 -21.675,51 559.209,45 
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7. Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  

  30.06.2014 
 

31.12.2013 

∆ιαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία 62.848,54 62.848,54 

Μείον: προβλέψεις αποµείωσης -44.019,54 -44.019,54 

Μερικό Σύνολο 18.829,00 18.829,00 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 276.050,80 312.339,10 

Σύνολο 294.879,80 331.168,10 

 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν: 

α) Μετοχές της ανωνύµου εταιρείας ALFA ALFA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (30%), µη 
εισηγµένης στο Χ.Α. που αποµειώθηκαν κατά το ποσό των 44.019,54 € και  

β) Μετοχές της ανωνύµου εταιρείας (1,27%)  ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Πάρκο Επιχειρήσεων 
Υψηλής Τεχνολογίας, µη εισηγµένης στο Χ.Α.. Η συµµετοχή αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως 17.580 €. 

γ) Μετοχές της ανωνύµου εταιρείας (2,08%) µη εισηγµένης στο Χ.Α., η οποία αποτελεί τον Φορέα 
∆ιαχείρισης της Βιοµηχανικής και Επιχειρηµατικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας, οι οποίες έχουν αποτιµηθεί στην αξία κτήσεως 1.248 €. 

 

8. Αποθέµατα 

Το σύνολο των αποθεµάτων των οικονοµικών καταστάσεων αφορά σε εµπορεύµατα προς πώληση. Το 
κόστος αγοράς των εµπορευµάτων της περιόδου 01.01.-30.06.2014, που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο 
κόστος πωλήσεων, ανέρχεται σε 65.735,85 € (2013: 74.974,56 €). 

 

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

  30.06.2014 31.12.2013 

Πελάτες                     2.810.328,32 2.935.738,46 

Επιταγές 412.582,61 386.819,77 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -1.695.460,34 -1.695.460,34 

Λοιπές απαιτήσεις 192.647,34 175.922,74 

Προκαταβολές 73.046,33 67.005,38 

Έξοδα εποµένων χρήσεων 0,00 3.383,29 

Βραχυπρόθεσµο µέρος 1.793.144,26 1.873.409,30 

 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού.   
 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος : ∆εν υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από 
τους πελάτες, καθώς η εταιρεία έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. Οι 
συµβατικές ηµεροµηνίες είσπραξης των απαιτήσεων από πελάτες της 30.06.2014 είναι οι εξής: 
 

   Προβλεπόµενες εισπράξεις 

    30.06.2014 
Εως 
31.07.2014 

Από 1.8.2014-
30.9.2014 

Από 1.10.2014-
31.12.2014 

1 
Μη ληξιπρόθεσµες 
απαιτήσεις 3.488.604,60 237.030,95 312.820,14 1.243.293,17 

2 Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις     

3 Αποµειωµένες απαιτήσεις 
-

1.695.460,34    

    1.793.144,26       
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Η σωρευµένη πρόβλεψη για αποµείωση επισφαλών απαιτήσεων ποσού 1.695.480,34 Ευρώ, θεωρείται 
επαρκής. 
 

10. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

  30.06.2014 31.12.2013 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 333,26 380,52 

∆ιαθέσιµα σε τραπεζικές καταθέσεις 192.650,50 78.271,77 

  192.983,76 78.652,29 

11. Ίδια κεφάλαια 

Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών ονοµαστικών µετοχών είναι 4.740.000 µετοχές (2011: 4.740.000 
µετοχές) µε ονοµαστική αξία 0,86 € ανά µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 
 
Το Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο αναλύεται ως ακολούθως: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ 

31/12/2002 Προηγούµενο υπόλοιπο 201.191,98 201.191,98 

28/02/2003 Εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. 1.079.325,63 1.280.517,21 

15/06/2005 Μεταφορά για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου -5.274,55 1.275.242,66 

ΣΥΝΟΛΟ   1.275.242,66 

 
Τα Λοιπά Αποθεµατικά αναλύονται ως ακολούθως. 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 

Τακτικό αποθεµατικό 136.477,42 

Έκτακτα αποθεµατικά 2.126.430,47 

Αποθεµατικό επιχορήγησης Ν. 3299/2004 1.031.083,30 

Αφορολόγητα αποθεµατικά 294.141,45 

Σύνολο 3.588.132,64 

 
 
Τα Κέρδη (Ζηµίες) εις νέον αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Υπόλοιπο την 31.12.2013 
-

2.353.972,35 

Επιχορηγήσεις Ν. 3299/2004 -82.178,40 

Κέρδη περιόδου 20.657,26 

Σύνολο 
-

2.415.493,49 

 
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. 
 

12. ∆άνεια ( Μακροπρόθεσµα – Βραχυπρόθεσµα). 

Το σύνολο των δανείων περιλαµβάνει µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τραπεζικούς 
οργανισµούς ποσού 297.735,92 ευρώ για αγορά οικοπέδου και κατασκευή κτιρίου και βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις προς τραπεζικούς οργανισµούς ποσού 363.523,00 ευρώ για την εξασφάλιση κεφαλαίου 
κινήσεως καθώς και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση ποσού 123.675,81 
ευρώ. Μέρος των τραπεζικών  δανείων είναι εγγυηµένα µε εµπορικές απαιτήσεις (επιταγές) (Σηµείωση 9). 
 

 30.06.2014 31.12.2013 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια   

Τραπεζικά δάνεια 297.735,92 297.735,92 

   

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια   

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 363.523,00 78.870,87 

Βραχυπρόθεσµο µέρος ( µακροπροθέσµων) 123.675,81 243.142,99 

ΣΥΝΟΛΟ 487.198,81 322.013,86 
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Ανάλυση Μακροπροθέσµων ∆ανείων 

Α/Α Τράπεζα 
Αρ. 

Σύµβασης 
Υπόλοιπο 
30.06.14 

Πληρωµή  

1 έως 2 
έτη 

2 έως 5 
έτη 

Άνω των 5 
ετών 

1 Ε.Τ.Ε 2100075027 57.851,00  57.851,00  0,00  0,00  

2 Ε.Τ.Ε 2107029659 317.800,81  317.800,81    -0,00  

3 Ε.Τ.Ε 2107044607 45.759,92  45.759,92    0,00  

      421.411,73  421.411,73  0,00  -0,00  

 

Επί του οικοπέδου της εταιρείας υφίσταται προσηµείωση υποθήκης Α΄τάξης ποσού 1.500.000,00 € υπέρ 
της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», προς ασφάλεια συµβάσεων χρηµατοδότησης για την 
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας. Επίσης, επί τµήµατος του Κτιρίου της Εταιρείας 
(Πτέρυγα Β’) υφίσταται προσηµείωση υποθήκης Α΄τάξης ποσού 470.000,00 € ευρώ υπέρ της «ΑΛΦΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», προς ασφάλεια εγγυητικής επιστολής. 

Ετήσια σταθµισµένα επιτόκια δανεισµού. 

Τα ετήσια σταθµισµένα επιτόκια δανεισµού της εταιρείας κατά την 30.06.2014 και 30.06.2013  
διαµορφώθηκαν ως εξής : 

Ετήσια Σταθµισµένα Επιτόκια ∆ανεισµού  

  30.06.2014 30.06.2013 

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 2,12% 2,05% 

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια 8,23% 9,60% 

Συνολικό επιτόκιο 4,05% 4,95% 

Ανάλυση ευαισθησίας δανειακών υποχρεώσεων  

Από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τον κίνδυνο αγοράς ο µόνος ο οποίος επηρεάζει την εταιρεία 
είναι ο κίνδυνος επιτοκίου. Για τον λόγο αυτό στην ανάλυση ευαισθησίας που ακολουθεί αναλύεται µόνον ο 
παράγοντας αυτός µε ενδεικτική διαφοροποίηση επιτοκίου +1%. 

Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων σε µεταβολές επιτοκίων 

(ποσά χρήσης 2013) 1% (Αύξηση επιτοκίου) Πρόσθετη επιβάρυνση 3.706,77 

(ποσά χρήσης 2013) 1% (Μείωση επιτοκίου) Όφελος -3.706,77 

13. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτήν, για την µελλοντική καταβολή 
παροχών ανάλογα µε τον χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται µε βάση το 
αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζοµένου κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής 
του. Το χρησιµοποιούµενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης (3,24%) είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού, των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Όπως 
προκύπτει από την συνταχθείσα Αναλογιστική Μελέτη Υπολογισµού Υποχρεώσεων του Ν.2112/20, 
σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 19 (IAS 19), το σύνολο της πρόβλεψης ανέρχεται σε 125.815,48 € (2013: 
125.815,48 €). 

 30.6.2014 31.12.2013 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 8.905,88 8.905.88 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 3.953,46 3.953.46 

∆ιόρθωση αναλογιστικής µελέτης  0,00 0.00 

Σύνολο περιλαµβανόµενο στις παροχές σε εργαζοµένους 12.859,34 12.859,34 

   
   
 30.6.2014 31.12.2013 

Υπόλοιπο έναρξης 112.956,14 112.956,14 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 12.859,34 12.859,34 

Αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες - - 

Υπόλοιπο λήξης 125.815,48 125.815,48 
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Η εταιρία δεν προέβη σε υπολογισµό κόστους τρέχουσας απασχόλησης για την περίοδο 1.1-
30.6.2014 καθώς δεν προέκυψαν µεταβολές στην σύνθεση και των δικαιωµάτων. Η εταιρία για 
τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις θα προβεί σε νέα αναλογιστική µελέτη. 

14. Επιχορηγήσεις 

Χρήση 2014 

Αρχική αξία επιχορήγησης   

1.1.2014 2.694.106,11 

προσθήκες χρήσης 0 

µειώσεις περιόδου - 

30.06.2014 2.694.106,11 

    

Αποσβέσεις   

1.1.2014 1.580.770,80 

αποσβέσεις χρήσης 93.861,40 

µειώσεις περιόδου - 

30.06.2014 1.674.632,20 

   

Αναπόσβεστη αξία   

30.06.2014 1.019.473,91 

1.1.2014 1.113.335,31 

 

Χρήση 2013 

Αρχική αξία επιχορήγησης   

1.1.2013 2.100.311,60 

προσθήκες χρήσης 593.794,51 

µειώσεις περιόδου - 

30.06.2013 2.694.106,11 

    
Αποσβέσεις   

1.1.2013 1.160.384,91 

αποσβέσεις χρήσης 420.385,89 

µειώσεις περιόδου - 

30.06.2013 1.580.770,80 

    
Αναπόσβεστη αξία   

30.06.2013 1.113.335,31 

1.1.2013 939.926,69 

15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

  30.06.2014 31.12.2013 

Προµηθευτές 94.258,18 112.503,10 

Επιταγές Πληρωτέες 31.940,95 39.632,77 

Προκαταβολές πελατών 158.197,75 181.006,48 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 28.209,34 56.362,24 

Λοιπές υποχρεώσεις 139.100,85 167.797,21 

ΣΥΝΟΛΟ 451.707,07 557.301,80 
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16. Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ 

  30.06.2014 31.12.2013 

1 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 38.997,18 55.870,77 

2 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 18.061,23 16.797,78 

3 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 6.200,00 14.150,00 

4 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΦΕ 57.024,16 18.284,08 

5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 72,00 2.443,20 

6 ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ Ν 2065/92   0,00 

7 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ   0,00 

8 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ   0,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 120.354,57 107.545,83 

 
 

17. Έσοδα 
Ανάλυση των εσόδων της εταιρείας : 

 30.06.2014 30.06.2013 

Πωλήσεις υπηρεσιών        933.782,79 1.002.573,42 

Πωλήσεις προϊόντων τρίτων        87.193,60 94.152,89 

ΣΥΝΟΛΟ 1.020.976,39 1.096.726,31 

18. Κόστος Υπηρεσιών 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  30.06.2014 30.06.2013 

1 Κόστος εµπορευµάτων 65.735,85 74.974,56 

2 Κοστολογηθείσες αποσβέσεις 395.763,17 472.092,12 

  ΣΥΝΟΛΟ 461.499,02 547.066,68 

 
 

19. Έξοδα κατ είδος 

ΧΡΗΣΗ 1.1-30.6.2014 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΕΡΕΥΝΑ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 12.227,66 195.478,05 8.539,98 

Αµοιβές τρίτων 22.715,62 66.862,48 0,00 

Παροχές τρίτων 19.310,19 121.532,90 0,00 

Φόροι-τέλη 5.284,31 21.137,23 0,00 

∆ιάφορα έξοδα 14.814,84 58.025,71 0,00 

Αποσβέσεις παγίων 9.338,95 37.355,81 0,00 

Αποµειώσεις 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 83.691,57 500.392,18 8.539,98 

 
 

ΧΡΗΣΗ 1.1-30.6.2013 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΕΡΕΥΝΑ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 11.613,66 131.201,39 0,00 

Αµοιβές τρίτων 37.260,40 93.642,54 0,00 

Παροχές τρίτων 26.401,31 105.605,27 0,00 

Φόροι-τέλη 1.974,69 7.898,76 0,00 

∆ιάφορα έξοδα 19.394,02 77.576,00 0,00 

Αποσβέσεις παγίων 10.811,90 43.247,62 0,00 

Αποµειώσεις 0,00 6.429,67 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 107.455,98 465.601,25 0,00 
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20. Λοιπά Έσοδα ( Έξοδα ) Εκµεταλλεύσεως  

Ανάλυση στον κατωτέρω πίνακα: 

 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
1.1-

30.06.2014 
01.01-

30.06.2013 

1 Αναλογία Αποσβέσεων Επιχορηγήσεων Ν.3299/2004 82.178,40 64.644,41 

2 Επιχορηγήσεις ΟΑΕ∆ 0,00   

3 Αναλογία Αποσβέσεων Λοιπών Επιχορηγήσεων 11.683,00 7.677,73 

4 Κέρδη  από Πώληση Παγίων Στοιχείων 400,00 0,00 

5 Λοιπά Έκτακτα Έξοδα - Έσοδα -360,93 -6.223,19 

  ΣΥΝΟΛΟ 93.900,47 66.098,95 

 

21. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

  Χρηµατοοικοµικά έξοδα 30.06.2014 30.06.2013 

1 Τόκοι µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 5.382,97 7.663,21 

2 Τόκοι βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 9.609,62 22.241,27 

3 Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 7.945,00 6.090,52 

4 Προµήθειες και λοιπά έξοδα τραπεζών 2.069,62 4.532,55 

 Σύνολο 25.007,21 40.527,55 

 

22. Φόρος εισοδήµατος 

Η φορολογία εισοδήµατος αναλύεται ως κατωτέρω: 
  30.06.2014 30.06.2013 

Τρέχων φόρος  25.322,41 67.067,52 

∆ιαφορές Φ.Ε. χρήσως 2013 11.592,34 0,00 

Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 0,00 0,00 

Αναβαλλόµενος φόρος -21.675,51 
-

158.315,18 

  15.239,24 -91.247,66 

    

Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:   

  30.06.2014 30.06.2013 

Κέρδη/(ζηµία) προ φόρων 35.896,48 2.173,80 

Φόροι υπολογιζόµενοι µε τους εγχώριους συντελεστές στα κέρδη 26,0%  9.333,08 565,19 

Αφορολόγητα έσοδα Ν.3299/2004 -21.366,38 -16.869,69 

Λογιστικές διαφορές 15.600,00 18.523,56 

∆ιαφορές Φ.Ε. χρήσως 2013 11.592,34   

Συναλλαγµατικές διαφορές 80,20   

∆ιαφορά αναβαλλόµενου φόρου 0,00 -93.466,72 

  15.239,24 -91.247,66 

 
Το ποσό των φόρων έχει υπολογιστεί χρησιµοποιώντας τους ισχύοντες συντελεστές. Η Εταιρεία έχει 
ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2009. Οι χρήσεις 2011,2012 και 2013 έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό 
Ελεγκτή-Λογιστή και έχουν εκδοθεί σχετικά φορολογικά  πιστοποιητικά. Το ποσό των 93.466,72 Ευρώ, 
αφορά την διαφορά του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
4110/2013. 

23. Μερίσµατα ανά µετοχή 

Κατά την κλειοµένη περίοδο δεν δόθηκαν µερίσµατα στους µετόχους της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν 
συντρέχει λόγος υπολογισµού του δείκτη µερίσµατα ανά µετοχή.  

24. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

∆εν συνέβησαν γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν το περιεχόµενο των οικονοµικών καταστάσεων. 

25. Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆.Λ.Π. 24  

Κατά την διάρκεια του α’ εξαµήνου 2014 δεν πραγµατοποιήθηκαν διεταιρικές συναλλαγές µε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. 
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Τα στοιχεία συναλλαγών της Εταιρείας µε τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από την 
παράγραφο 20 του ∆.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα, µε την διευκρίνιση ότι η Εταιρεία δεν ανήκει σε Όµιλο: 

Εταιρεία 

α. Αγορές ή Πωλήσεις Αγαθών ( ετοίµων ή µη)   0,00 

β. Αγορές ή Πωλήσεις Ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων  0,00 

γ. Παροχή ή Λήψη Υπηρεσιών    50.000,00 

δ. Μισθώσεις   0,00 

ε. Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης   6.000,00 

Τα στοιχεία συναλλαγών της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 είναι τα ακόλουθα 
( µε τη διευκρίνιση ότι η Εταιρεία δεν ανήκει σε Όµιλο): 

ΟΝΟΜΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
1.1-

30.06.2014 
1.1-

30.06.2013 

Ιωάννης ∆ούφος Πρόεδρος ∆.Σ. Αµοιβή για Παροχή Υπηρεσιών  25.000,00 25.000,00 

Ιωάννης ∆ούφος Πρόεδρος ∆.Σ. Αµοιβή Μέλους ∆.Σ. 1.200,00 1.200,00 

Αλέξανδρος ∆ούφος  ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Αµοιβή για Παροχή Υπηρεσιών 25.000,00 25.000,00 

Αλέξανδρος ∆ούφος ∆ιευθύνων Σύµβουλος  Αµοιβή Μέλους ∆.Σ. 1.200,00 1.200,00 

Νικόλαος Παππάς Μέλος ∆.Σ. Αµοιβή Μέλους ∆.Σ. 1.200,00 1.200,00 

Ιωάννης Σταύρου Μέλος ∆.Σ. Αµοιβή Μέλους ∆.Σ. 1.200,00 1.200,00 

Καφάτος Βασίλειος Μέλος ∆.Σ. Αµοιβή Μέλους ∆.Σ. 1.200,00 1.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ     56.000,00 56.000,00 

26. Προβλέψεις 

Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι κατά περίπτωση τα εξής: 

α)  Λοιπές προβλέψεις: 1.865.295,15 €  

Η ανάλυση των Λοιπών Προβλέψεων έχει ως εξής: 

  ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 30/6/2014 31/12/2013 

1 Προβλέψεις για υποτίµηση συµµετοχών 44.019,54 44.019,54 

2 Αποµείωση πελατών 1.512.156,15 1.512.156,15 

3 Αποµείωση χρεωστών διαφόρων-επιταγων-γραµµατιων 183.304,19 183.304,19 

4 Πρόβλεψη αποζηµιώσεως προσωπικού 125.815,48 125.815,48 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.865.295,36 1.865.295,36 

 

27. Επεξηγήσεις προβλεπόµενες από  το ∆.Λ.Π. 34, παρ.16.  

α.  Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στο Α΄ Εξάµηνο 2014  ανήλθε σε 1.020.976€ µειωµένος  κατά 
6,91% σε σχέση µε τη χρήση 2013 που ήταν 1.096.726€.  

β.  Τα µικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 1,79% και οφείλεται σε µικρότερη επιβάρυνση από αποσβέσεις 
ασωµάτων ακινητοποιήσεων στη χρήση 2014.  

γ.  Τα Έξοδα ∆ιοικήσεως εµφανίζουν µείωση κατά περίπου 23,07%, η οποία οφείλεται σε µείωση των 
συγκεκριµένων εξόδων. 

δ.  Στη χρήση 2014 η εταιρεία  πραγµατοποίησε έξοδα Ερευνών και Αναπτύξεως ποσού 8.539,98 ευρώ. 

ε.  Τα Έξοδα ∆ιαθέσεως εµφανίζουν αύξηση  κατά 9,63% λόγω ενεργειών προώθησης πωλήσεων.. 

στ.  Τα Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης εµφανίζουν αύξηση  λόγω αύξησης των εσόδων από αναλογούσες 
αποσβέσεις παγίων στοιχείων επιχορηγήσεων στο εξάµηνο 2014.  

ζ.  Η µείωση  του EBITDA ανήλθε σε περίπου 11,54 % και οφείλεται σε αύξηση εξόδων. 

η.  Τα Κέρδη προ Φόρων παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση λόγω αυξηµένων λοιπών εσόδων 
εκµετάλλευσης. 
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θ.  Οι Φόροι το Α’ εξάµηνο  2014 παρουσιάζουν µεγάλη αύξηση σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του  
2013, διότι το εξάµηνο του 2013, λόγω αυξήσεως του φορολογικού συντελεστή από 20% το 2012 σε 26% 
το 2013, το ποσό του αναβαλλοµένου φόρου αυξήθηκε σηµαντικά. 

  

Θεσσαλονίκη, 28 Αυγούστου 2014 

  

 Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ.                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

 ΤΟΥ ∆.Σ                      ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

  

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

 Α.∆.Τ. Χ 232131                 Α.∆.Τ. ΑΚ 300628                     Α.∆.Τ. ΑΖ  164955,  ΑΡ.Α∆. 009346 
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7. Στοιχεία και Πληροφορίες σύµφωνα µε την ΚΥΑ Κ2-11365/16-12-2008 ΥΠΕΘΟ & ΥΠΑΝ 

 

 

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

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)

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

των  οικον οµικών  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

Ιδιοχρησιµοποιούµεν α ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.880.164,04 2.915.636,32

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 3.653.932,78 3.637.806,78

Λοιπά µη κυκλοφορούν τα 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  (συν εχιζόµεν ες δραστηριότητες) 35.896,50 2.173,80

Λοιπά κυκλοφορούν τα 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 εν σωµάτων  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

Σύν ολο Ιδίων  Κεφαλαίων  ιδιοκτητών  µητρικής 6.906.285,49 6.885.628,23

Σύν ολο Ιδίων  Κεφαλαίων  (α) 6.906.285,49 6.885.628,23

Μακροπρόθεσµες δαν ειακές υποχρεώσεις 297.735,92 297.735,92 Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων   επεν δύσεων   -93.861,40 -72.561,14

Προβλέψεις/ Λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 1.145.289,39 1.239.150,79

Κέρδη από εκποίηση ενσωµάτων  ακιν ητοποιήσεων  

-400,00 0,00

Βραχυπρόθεσµες δαν ειακές υποχρεώσεις 487.198,81 322.013,86 Χρεωστικοί τόκοι και συν αφή έξοδα 24.857,61 40.527,55

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 572.061,61 664.847,63

Πλέον  / µείον  προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών  

κεφαλαίου κίν ησης ή που σχετίζον ται µε τις λειτουργικές 

δραστηριότητες:

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

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 9.408.571,22 9.409.376,43 Μείωση / (Αύξηση) Απαιτήσεων 80.265,04 159.841,98

(Μείωση) / Αύξηση Υποχρεώσεων  (πλήν  δαν ειακών ) -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

Συν εχιζόµεν ες 

δραστηριότητες

Συν εχιζόµεν ες 

δραστηριότητες

Συν εχιζόµεν ες 

δραστηριότητες

Συν εχιζόµεν ες 

δραστηριότητες

Μείον :

Κύκλος εργασιών 1.020.976,39 1.096.726,31 544.537,38 575.392,91

Χρεωστικοί τόκοι και συν αφή έξοδα καταβεβληµέν α

-24.857,61 -40.527,55

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

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων , χρηµατοδοτικών  

και επεν δυτικών  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 συν ολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπράξεις / (Πληρωµές) µακροπροθέσµων  εγγυήσεων 36.288,30 2.067,82

Συγκεν τρωτικά συν ολικά 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 αν ά µετοχή-

βασικά (σε €) 0,0044 0,0197 0,0014 -0,0041

Εισπράξεις από πωλήσεις εν σωµάτων  και αΰλων  

παγίων  στοιχείων 400,00 0,00

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων , χρηµατοδοτικών , 

επεν δυτικών  αποτελεσµάτων  και συν ολικών  

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 εκδοθέν τα / αν αληφθέν τα δάν εια 502.755,17 724.855,73

30.06.2014 30.06.2013 Εξοφλήσεις δαν είων -337.570,22 -764.419,72

Σύν ολο ιδίων  κεφαλαίων  έν αρξης περιόδου 

(01.01.2014 και 01.01.2013 αν τίστοιχα) 
6.885.628,23 6.850.429,97

Συγκεν τρωτικά συν ολικά έσοδα µετά από 

φόρους (συν εχιζόµεν ες 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

Σύν ολο ιδίων  κεφαλαίων  λήξης περιόδου 

(30.06.2014 και 30.06.2013 αν τίστοιχα)
6.906.285,49 6.943.851,43 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 192.983,76 10.061,97

1

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

Α.Μ.A.E.: 14514/06/Β/86/5

          Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν  από τις οικον οµικές καταστάσεις, στοχεύουν  σε µία γεν ική εν ηµέρωση για την  οικον οµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Logismos Συστήµατα 

Πληροφορικής Α.Ε. Συν ιστούµε εποµένως στον  αν αγνώστη, πριν  προβεί σε οποιουδήποτε είδους επεν δυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον  Εκδότη, ν α αν ατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου 

αν αρτών ται οι οικον οµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ : 57434604000

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

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  
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8. Αναφορά στον ∆ιαδικτυακό Τόπο Όπου Αναρτώνται οι Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου όπου αναρτάται η εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση Α’ εξαµήνου 
2014, η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας, είναι η επίσηµη διεύθυνση της Εταιρείας στο διαδίκτυο: 
http://www.logismos.gr.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 

 

Α.Μ.Α.Ε. 14514/06/Β/86/5 – ΑΦΜ 094181088 – www.logismos.gr 
ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9

ο
 χλµ. Οδού Θεσσαλονίκης – Θέρµης,  

Τ.Θ. 21094, Τ.Κ. 555 10 ΠΥΛΑΙΑ, ΤΗΛ.: 2310 502060 ΦΑΞ: 2310 502970 


