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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 Διοικητικού 
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 Δηλώσεις Προέδρου Δ.Σ., Διευθύνοντος Συμβούλου, 
ενός ακόμη μέλους του Δ.Σ. 

Αρθ.5,παρ.2 (γ)  

2 Την Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού 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 Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει και 
τις σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων 
προσώπων ως ΔΛΠ 24. 

Αρθ.5,παρ 6 (γ) Αρθ.4,παρ 1  

Αρθ.3 της 
Αποφ. 1/434/3-
7-2007/ΕΚ 

4 Η Έκθεση του Διοικητικού 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, 9ο 
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 2016 
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. Δηλώσεις Προέδρου Δ.Σ., Διευθύνοντος Συμβούλου, ενός ακόμη μέλους του Δ.Σ. 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 

 

Ο υπογεγραμμένος Ιωάννης Δούφος του Μάρκου, Πρόεδρος του Διοικητικού 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 Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 

 

Ο Δηλών 

 

 

 

Ιωάννης Δούφος 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
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ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 

 

Ο υπογεγραμμένος Αλέξανδρος Δούφος του Μάρκου , Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθύνων 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 Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 

 

Ο Δηλών 

 

 

 

Αλέξανδρος Δούφος 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΝΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 

 

Ο υπογεγραμμένος Ιωάννης Σταύρου του Γεωργίου Μέλος του Διοικητικού 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 Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 

 

Ο Δηλών 

 

 

Ιωάννης Σταύρου 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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3. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της περιόδου από 01/01/2016 έως 30/06/2016 

 

Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου  2016 

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 
2016. 

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 2016 η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση δράσεων των κατωτέρω δύο επενδυτικών 
σχεδίων τα οποία ευρίσκονται σε εξέλιξη και επιδοτούνται από Αναπτυξιακούς Νόμους:  

- Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης ολοκληρωμένης Εφαρμογής Διαχείρισης 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 Δημιουργία του Κέντρου Λειτουργίας SaaS (Software as a Service) και του 
Κέντρου Υποστήριξης Πελατών (Support Center). 

- Επενδυτικό σχέδιο Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης 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 

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

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

 Τήρηση υγιούς δομής των στοιχείων του παθητικού (δείκτης σχέσεως ιδίων κεφαλαίων προς σύνολο 
υποχρεώσεων 380%) και σχετικά μικρές βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 

Ειδικά για το Β’ Εξάμηνο του 2016 η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι πέραν 
αυτών που αναφέρονται παραπάνω γιατί λόγω του αντικειμένου της (ανάπτυξη λογισμικού και παροχή 
υπηρεσιών πληροφορικής) δεν εξαρτάται από εισαγωγές από το εξωτερικό. 

Ωστόσο αναμένεται ότι ένα μέρος των πελατών της θα αναβάλλει τις επενδύσεις στην Πληροφορική για 
επόμενη χρονική περίοδο. 

  

4. Εξέλιξη & Επιδόσεις 

Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατά το Α΄ Εξάμηνο 2016  διαμορφώθηκαν περιληπτικώς ως ακολούθως: 

Κύκλος Εργασιών  

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στο Α΄ Εξάμηνο 2016  ανήλθε σε 1.114.778 € αυξημένος κατά 1,54 % σε 
σχέση με τη χρήση 2015 που ήταν 1.097.828 €.  

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του Α΄ Εξαμήνου 2016 οι δραστηριότητες της Εταιρείας εξελίχθηκαν ως 
ακολούθως: 

Παροχή Υπηρεσιών 

Οι Πωλήσεις Υπηρεσιών ανήλθαν σε 1.050.498 € έναντι 1.015.321 €  της αντίστοιχης περιόδου 2015, 
παρουσιάζοντας αύξηση  της τάξης του 3,46% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.  

Πωλήσεις Προϊόντων Τρίτων 

Οι Πωλήσεις Προϊόντων Τρίτων ανήλθαν σε 64.280 €  έναντι 82.507 € της αντίστοιχης περιόδου 2015, 
παρουσιάζοντας μείωση  της τάξης του 22 % σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο.  

Οικονομικό Αποτέλεσμα 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν με βάση τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) σε 357.008 €  έναντι 412.468 € της αντίστοιχης 
περιόδου 2015, μειωμένα κατά περίπου 13,45 %. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε  24.461 € έναντι  
30.066 € της αντίστοιχης περιόδου 2015.  

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 Δείκτες Επιδόσεως 

Α 'Εξάμηνο  2016   Α 'Εξάμηνο  2015 

Αποδόσεως & Αποδοτικότητος    

Καθαρά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 24.460,92 
= 2,19% 

  30.066,07 
= 2,74% 

Κύκλος Εργασιών 1.114.777,50   1.097.827,91 

  
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης προ 

φόρων 60.634,19 = 0,91%   41.177,70 = 0,62% 
Ίδια Κεφάλαια 6.640.779,74   6.656.254,71 

Οικονομικής Διαρθρώσεως   

Ίδια Κεφάλαια 6.640.779,74 
= 379,59% 

  6.656.254,71 
= 313,69% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.749.471,16   2.121.910,84 

  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.608.127,61 
= 19,17% 

  1.785.013,63 
= 20,33% 

Σύνολο Ενεργητικού 8.390.250,90   8.778.165,55 

  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.608.127,61 
= 194,16% 

  1.785.013,63 
= 175,12% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 828.241,71   1.019.336,47 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 828.241,71 
= 89,91% 

1.019.336,47 
= 92,45% 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 921.229,45 1.102.574,37 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές 
Υποχρεώσεις 273.781,89 

= 0,00% 
429.980,40 

= 479,24% 
Μακροπρόθεσμες Δανειακές 
Υποχρεώσεις 0,00 89.721,54 

 

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

  

Αποσβέσεις 

Στο Α΄ Εξάμηνο 2016 έγιναν αποσβέσεις οι οποίες ήταν 269.839,87 € έναντι 344.552,27 € της αντίστοιχης 
περιόδου 2015, μειωμένες  κατά περίπου 21,68%.  

 

Συμμετοχές  

Την 30/06/2016 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. Κατόπιν συγχώνευσης των εταιρειών ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής 
Τεχνολογίας  &   της ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρία,  η Logismos – 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. συμμετέχει πλέον με ποσοστό 1,49% αντί του 1,27% στην 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  Η συμμετοχή αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεως 17.580 €. 
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γ. Η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 2,08% στην Ανώνυμο Εταιρεία η οποία αποτελεί τον Φορέα Διαχείρισης 
της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.) «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πάρκο 
Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας». Η συμμετοχή αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεως 1.248 €. 

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 

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

Περιγραφή 
Ποσό σε 

ευρώ 

ΕΤΕ - Λογαριασμοί βραχυπρoθέσμων υποχρεώσεων 207.967,59 

ALPHA BANK - Λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων -35.991,95 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 101.806,25 

ΣΥΝΟΛΟ 273.781,89 

Με τις ανωτέρω τράπεζες έχουμε πολυετή συνεργασία στη διάρκεια της οποίας πολλές χρηματοδοτήσεις 
λειτουργούν ως κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.  Δηλαδή σε κάθε τρίμηνη η εξάμηνη λήξη 
διαφοροποιείται μόνον το επιτόκιο όσων χρηματοδοτήσεων είναι συνδεδεμένες με Euribor και έχουμε πιθανή 
διαφοροποίηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 

Να σημειωθεί ότι στις 30/06/2016 τα όρια χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες ανέρχονται  σε 1.340.000 ευρώ 
(ΕΤΕ 500.000 €, ALPHA BΑΝΚ 740.000 €, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100.000 €), σημαντικά υψηλότερα από τις 
χρησιμοποιηθείσες χρηματοδοτήσεις. Από τα ανωτέρω αναφερόμενα συνάγεται ότι δεν συντρέχουν κίνδυνοι 
ρευστότητας. 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος  

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

Προβλεπόμενες εισπράξεις 

    30.06.2016 
Εως 
31.07.2016 

Από 1.8.2016-
30.9.2016 

Από 1.10.2016-
31.12.2016 

1 
Μη ληξιπρόθεσμες 
απαιτήσεις 3.320.694,45 224.008,09 346.011,45 998.195,09 

2 Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 

3 Απομειωμένες απαιτήσεις -1.752.479,82 

    1.568.214,63       

 

 

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%. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων σε μεταβολές επιτοκίων 

(ποσά χρήσης 2016) 1% (Αύξηση επιτοκίου) Πρόσθετη επιβάρυνση 1.585,76 

(ποσά χρήσης 2016) 1% (Μείωση επιτοκίου) Όφελος -1.585,76 
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Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις  

Κατά την διάρκεια του Α΄ Εξαμήνου του έτους 2016 δεν πραγματοποιήθηκαν διεταιρικές συναλλαγές με 
συνδεδεμένες εταιρείες. 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1.1-30.06.2016 
1.1-

30.06.2015 

Ιωάννης Δούφος Πρόεδρος Δ.Σ. Αμοιβή για Παροχή Υπηρεσιών  10.000,00 25.000,00 

Ιωάννης Δούφος Πρόεδρος Δ.Σ. Αμοιβή Μέλους Δ.Σ. 15.000,00 1.200,00 
Αλέξανδρος 
Δούφος  Διευθύνων Σύμβουλος  Αμοιβή για Παροχή Υπηρεσιών 10.000,00 25.000,00 
Αλέξανδρος 
Δούφος Διευθύνων Σύμβουλος  Αμοιβή Μέλους Δ.Σ. 15.000,00 1.200,00 

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

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

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

ΣΥΝΟΛΟ     53.600,00 56.000,00 

 

Φορολογικοί Έλεγχοι 

Δεν έχει ελεγχθεί φορολογικώς η χρήση 2010. Οι χρήσεις 2011,2012,2013,2014 και 2015, έχουν ελεγχθεί 
φορολογικά  από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. 

 

Επενδυτική Πολιτική 

Το έτος 2016 η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση δράσεων των κατωτέρω δύο επενδυτικών σχεδίων τα οποία 
ευρίσκονται σε εξέλιξη και επιδοτούνται από Αναπτυξιακούς Νόμους:  

- Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης ολοκληρωμένης Εφαρμογής Διαχείρισης Καζίνο «LOGISMOS C.M.S. 
(Casino 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 Δημιουργία του Κέντρου Λειτουργίας SaaS (Software as s Service) και του 
Κέντρου Υποστήριξης Πελατών (Support Center). 

- Επενδυτικό σχέδιο Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης 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 2016 η Εταιρεία δεν  ανέπτυξε δραστηριότητα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας.  

 

Εσωτερικώς Δημιουργούμενα Άϋλα Στοιχεία Ενεργητικού (Ιδιοπαραγωγή) 

Η Εταιρεία κατά το Α΄ Εξάμηνο 2016  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 155.719,10€ 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 Διεθνές 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.  
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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 Διακυβέρνηση 

Η Εταιρεία εφαρμόζει πλήρως τις απαιτήσεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται από τον Ν. 
3016/17.05.2002, ορίζοντας ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναθέτοντας στα 
μέλη του Διοικητικού 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 43α 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 
Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις εισηγμένες επιχειρήσεις, το 
κείμενο του οποίου είναι διαθέσιμο στο κοινό στην ιστοσελίδα www.sev.org.gr.  

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

 

5. Γεγονότα μετά την λήξη της Περιόδου 

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

 

6. Προβλεπόμενη Εξέλιξη 

Το έτος 2016 η Εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση δράσεων των κατωτέρω δύο επενδυτικών σχεδίων τα οποία 
ευρίσκονται σε εξέλιξη και επιδοτούνται από Αναπτυξιακούς Νόμους:  

 Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης ολοκληρωμένης Εφαρμογής Διαχείρισης Καζίνο «LOGISMOS 
C.M.S. (Casino 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 Δημιουργία του Κέντρου 
Λειτουργίας SaaS (Software as s Service) και του Κέντρου Υποστήριξης Πελατών (Support Center). 

 Επενδυτικό σχέδιο Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης 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, 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 2016, σε βαθμό 
όμως ο οποίος δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί από τούδε.  
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Ακριβές Αντίγραφο 

από τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 

Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ 

(Α.Δ.Τ. Χ 232131) 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από  επτά  (7) σελίδες είναι αυτή που 

αναφέρεται στην  Έκθεση Επισκόπησης που χορηγήσαμε με ημερομηνία 

28 Σεπτεμβρίου 2016 

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  2016  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 Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

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

Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί 

αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές 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 Διεθνή 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 ΔΛΠ 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, 28 Σεπτεμβρίου 2016 

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 30.06.2016 31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Πάγια  στοιχεία Ενεργητικού        

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4 2.757.403,72 2.792.290,21 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5 3.403.299,13 3.474.614,37 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6 446.799,99 461.266,51 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  7 174.620,45 176.999,80 
    6.782.123,29 6.905.170,89 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      
Αποθέματα 8 27.639,58 32.812,20 
Απαιτήσεις από πελάτες 9 1.568.214,63 1.506.077,77 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10 12.273,40 18.813,97 
    1.608.127,61 1.557.703,94 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   8.390.250,90 8.462.874,83 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
ΙΔΙΑ 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 4.152.307,39 4.121.408,53 
Κέρδη (ζημίες) εις νέον 11 -2.863.170,32 -2.856.732,37 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   6.640.779,74 6.616.318,82 
       
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Μακροπρόθεσμα δάνεια 14 0,00 0,00 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 12 162.473,61 154.973,61 
Επιχορηγήσεις    758.755,84 795.166,60 

    921.229,45 950.140,21 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13 438.845,94 427.163,00 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 14 273.781,89 368.623,87 

Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 23 115.613,88 100.628,93 

Σύνολο υποχρεώσεων    828.241,71 896.415,80 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   8.390.250,90 8.462.874,83 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €) 

Συνεχιζόμενες Εκμεταλλεύσεις Σημείωση 
1.1-

30.06.2016 
1.1-

30.06.2015 

Κύκλος Εργασιών 15 1.114.777,50 1.097.827,91 
Κόστος Πωλήσεων 8 -280.956,24 -361.036,24 

Μεικτό Αποτέλεσμα 833.821,26 736.791,67 

Έξοδα Διοικήσεως 21 -86.417,14 -85.143,38 

Έξοδα Ερευνών και Αναπτύξεως 21 0,00 0,00 

Έξοδα Διαθέσεως 21 -667.569,86 -661.519,95 

Λοιπά έσοδα (έξοδα) εκμεταλλεύσεως 7.334,31 77.787,53 

Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα  -26.534,38 -26.738,17 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 60.634,19 41.177,70 

Φόροι 16 -36.173,27 -11.111,63 

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 24.460,92 30.066,07 

Κατανέμονται σε:   

Μετόχους Εταιρείας   

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά ( σε €) 0,0052 0,0063 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε €)  
      

    
  Μετοχικό 

Κεφάλαιο 
Υπέρ το 

άρτιο  
Τακτικό 

αποθεματικό  
Έκτακτα 

Αποθεματικά 
Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2015 4.076.400,00 1.275.242,66 136.477,42 2.166.044,29 1.717.301,57 -2.745.277,30 6.626.188,64 
 - 

Κέρδη χρήσεως (01.01-
30.06.2015) - - - - - 30.066,07 30.066,07 

Αφορολόγητο αποθεματικό 
Ν.3299/2004         53.447,78 -53.447,78   
Υπόλοιπο 30.06.2015 4.076.400,00 1.275.242,66 136.477,42 2.166.044,29 1.770.749,35 -2.768.659,01 6.656.254,71 

 

Υπόλοιπο την 1.1.2016 4.076.400,00 1.275.242,66 136.477,42 2.166.044,29 1.818.886,82 -2.856.732,37 6.616.318,82 
 

Κέρδη χρήσεως (01.01-
30.06.2016) - - - - - 24.460,92 24.460,92 

Αφορολόγητο αποθεματικό 
Ν.3299/2004         30.898,86 -30.898,86   
Υπόλοιπο 30.06.2016 4.076.400,00 1.275.242,66 136.477,42 2.166.044,29 1.849.785,68 -2.863.170,32 6.640.779,74 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)   

Έμμεση μέθοδος 
01.01-

30.06.2016 
01.01-

30.06.2015 
Λειτουργικές Δραστηριότητες     
Κέρδη  προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)  60.634,19 41.177,70 
Πλέον/μείον προσαρμογές για:     
Αποσβέσεις Ενσωμάτων & Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων 269.839,87 344.552,27 
Έξοδα απομείωσης  12.000,00 - 
Διαγραφή Παγίων 0,00 - 
Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων  επενδύσεων  (36.410,76) (63.466,89) 
Κέρδη από εκποίηση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων  - - 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 26.534,38 26.738,17 
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών      
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις      
λειτουργικές δραστηριότητες:     
Μείωση /(Αύξηση) Αποθεμάτων 5.172,62 (10.777,83) 
Μείωση /(Αύξηση) Απαιτήσεων (74.136,86) (86.493,57) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών) 11.682,94 (2.541,34) 
Μείωση /(Αύξηση) υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  7.500,00 4.972,96 
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (26.534,38) (26.738,17) 
Καταβεβλημένοι φόροι (14.230,12) (19.571,15) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α) 242.051,88 207.852,15 
Επενδυτικές Δραστηριότητες     
Εισπράξεις / (πληρωμές) μακροπροθέσμων εγγυήσεων 2.379,35 2.958,00 
Αγορά ενσωμάτων παγίων στοιχείων (410,72) (5.427,55) 
Αγορά αΰλων παγίων  στοιχείων (155.719,10) (198.462,71) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων παγίων   - 
Εισπράξεις επιχορηγήσεων  - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β) (153.750,47) (200.932,26) 
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες     
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 517.974,48 729.890,50 
Εξοφλήσεις δανείων (612.816,46) (788.111,65) 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ) -94.841,98 (58.221,15) 

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 
(α)+(β)+(γ) -6.540,57 (51.301,26) 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης  περιόδου 18.813,97 55.633,50 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 12.273,40 4.332,24 
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6. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2016 

1. Γενικές πληροφορίες 

 

Η εταιρεία Logismos Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμος Εταιρεία δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή, διάθεση και υποστήριξη προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της πληροφορικής. Πιο 
συγκεκριμένα ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (Application Software) και με την 
ολοκλήρωση έργων πληροφορικής (Systems Integration). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην ΒΕΠΕ 
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 21094, 555 10 Πυλαία 
Θεσσαλονίκης και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι: www.logismos.gr.  

 
Η Logismos έχει την μορφή της ανωνύμου εταιρείας και οι κοινές ονομαστικές μετοχές της 
διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι οικονομικές καταστάσεις της 
εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 εγκρίθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 
496/27.09.2016 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Εταιρείας. 

 

2.  Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία  

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι παρούσες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από 

την Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του Σ.Δ.Λ.Π., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και ειδικότερα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Δεν υπάρχουν πρότυπα και 

διερμηνείες προτύπων που να έχουν εφαρμοσθεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις ετήσιες 

πλήρεις Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 οι οποίες περιλαμβάνουν 

πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, μεθόδων και εκτιμήσεων που εφαρμόστηκαν. 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ και έχουν συνταχθεί σύμφωνα 

με την αρχή του ιστορικού κόστους με εξαίρεση την αποτίμηση των ακινήτων για τα οποία είχε επιλεγεί η 

επανεκτίμηση τους σε εύλογες αξίες και η χρησιμοποίηση αυτών ως τεκμαρτό κόστος την 1η Ιανουαρίου 

2006, χρησιμοποιώντας την απαλλαγή που παρέχεται από το ΔΠΧΑ 1, και την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern). 

  

2.2 Λογιστικές αρχές  

 

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνημμένων ενδιάμεσων 

Οικονομικών Καταστάσεων είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων 

Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2015. Δεν υπάρχουν 

αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση 

των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015. 
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2.3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρίας 

προβαίνει στη διενέργεια εκτιμήσεων, κρίσεων και παραδοχών που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων 

του Ενεργητικού και Παθητικού, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 

ημερομηνία σύνταξής των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα 

κατά την υπό εξέταση περίοδο. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στη βέλτιστη γνώση 

της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και περιστάσεις, τα πραγματικά αποτελέσματα 

ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 

Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 

προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Οι τομείς οι οποίοι απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση και όπου οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις είναι 

σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4 των ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015. 

Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 

2.3.1.1 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2016 

ΔΠΧΑ 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. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» - Πρωτοβουλία Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014, αποσαφηνίζουν ότι η 
σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε αυτές 
ασήμαντων πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους 
κρίση, καθορίζοντας το που και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί 
των οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) - Διευκρινήσεις 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. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) - Γεωργία: Διαρκή Φυτά 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και 
μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 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. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» - Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις 
Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε μία 
οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε 
θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή 
λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. 
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ΔΛΠ 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 
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2015. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ 
(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 και  
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016. Οι κατωτέρω 
τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
(ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες 
Δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (π.χ. πώληση ή διανομή 
στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του αρχικού 
σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση 
διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησής. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να αποτελέσει 
συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό 
επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 
γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών 
ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι με βάση τη χώρα 
που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε 
αυτό το νόμισμα, χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, 
πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ 
των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση 
οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης). Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός 
της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και 
την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις 
λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013, έχουν 

εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. Η εταιρεία (Ο 

Όμιλος) εφάρμοσε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές 

καταστάσεις οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά: 

Δ.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».  
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Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

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

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των 
κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει 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 στον επικεφαλής λήψης 
επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτική βάση. 

Δ.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.  

Δ.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.  

Δ.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.  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα 
από την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο)   

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

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την 
ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα 
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της 
επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών 
ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της 
οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε 
σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία (ή και ο Όμιλος) βρίσκεται (βρίσκονται) στη διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται 
υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί». 

Σκοπός του ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 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 
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λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 
και ΜΕΔ 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 ΔΠΧΑ 
15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχετικά με το ΔΠΧΑ 15 στις 12 Απριλίου 2016 
εξεδόθησαν οι τελικές διευκρινίσεις οι οποίες πέρα από διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων 
περιέχουν και διευκολύνσεις όσον αφορά την πρώτη εφαρμογή του προτύπου.  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Στις 19 Ιανουαρίου 2016 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 16, το οποίο είναι 
υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2019, αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά τις μισθώσεις και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 17, ΕΔΔΠΧΑ 4, ΜΕΔ 15 και ΜΕΔ 27. 

Το νέο πρότυπο ορίζει πως θα γίνεται η αναγνώριση, η επιμέτρηση, η παρουσίαση και η γνωστοποίηση 
των μισθώσεων. Όσον αφορά τη λογιστική των μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή προβλέπει ένα 
μοναδικό λογιστικό μοντέλο βάσει του οποίου θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις όλες οι μισθώσεις που υπερβαίνουν τη διάρκεια των 12 μηνών ή που αφορούν περιουσιακά 
στοιχεία σημαντικής αξίας. Οι εκμισθωτές θα συνεχίσουν να διαχωρίζουν τις μισθώσεις σε χρηματοδοτικές 
ή λειτουργικές με την προσέγγιση του νέου προτύπου να παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με 
αυτή του ΔΛΠ 17.  

Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές 
του καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Κατάταξη και επιμέτρηση 
των Παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2018 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 20.6.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2 η οποία επιγραμματικά περιέχει: α) επιπλέον οδηγίες για 
τις συναλλαγές που εμπεριέχουν όρους απόδοσης, β) κατάταξη συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία 
μετοχών με χαρακτηριστικό τον συμψηφιστικό διακανονισμό και γ) λογιστικοποίηση τροποποιήσεων 
συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών από διακανονισμό σε 
μετρητά σε διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους λόγω αλλαγών στους όρους και τις προϋποθέσεις. 

Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές 
του καταστάσεις. 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2017 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 29.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει της οποίας μία εταιρία καλείται να παρέχει 
γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις 
μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα πρέπει να γνωστοποιούνται, οι 
οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν  τις μεταβολές από ταμειακές ροές 
χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, τις μεταβολές που απορρέουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου 
θυγατρικών ή άλλων εταιριών, τις μεταβολές από συναλλαγματικές διαφορές, τις μεταβολές της εύλογης 
αξίας και λοιπές μεταβολές. 

Ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης στις οικονομικές 
του καταστάσεις. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων 

για μη πραγματοποιθείσες ζημίες 
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Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με 
την οποία αποσαφήνισε ότι: 

•    Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς σκοπούς 
στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε εκπεστέες 
προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία των στοιχείων 
μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους. 

•    Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις λοιπές 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος περιορίζει 
το συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογητέων ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος, οι 
σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό με άλλες 
εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας. 

•    Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι 
εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2017 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.3.2 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. 

2.3.3 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές  

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν 
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 2016 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.  
 

4.  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα πάγια  κίνηση Α΄ εξάμηνο 2016 
  

Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχανο-
λογικός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα  

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

                
Κόστος               
01.01.2016 371.800,00 2.685.774,97 119.168,83 120.776,87 278.106,45 2.575,00 3.578.202,12 
Προσθήκες 
περιόδου 

0,00 0,00 
5.665,96 - 2.253,26 - 7.919,22 

Μειώσεις 
περιόδου 

-   
(7.508,50) - - - (7.508,50) 

30.06.2016 371.800,00 2.685.774,97 117.326,29 120.776,87 280.359,71 2.575,00 3.578.612,84 
                
Αποσβέσεις               
01.01.2016 0 333.490,99 92.815,52 98.143,16 261.462,24 - 785.911,91 
Αποσβέσεις 
περιόδου 

- 
26.857,76 6.430,49 5.114,92 4.402,36 - 42.805,53 

Μειώσεις 
περιόδου 

-   
(7.508,32) - - - (7.508,32) 

30.06.2016 - 360.348,75 91.737,69 103.258,08 265.864,60 - 821.209,12 
                
Αναπόσβεστη 
αξία 

    
          

01.01.2016 371.800,00 2.352.283,98 26.353,31 22.633,71 16.644,21 2.575,00 2.792.290,21 
30.06.2016 371.800,00 2.325.426,22 25.588,60 17.518,79 14.495,11 2.575,00 2.757.403,72 
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Ενσώματα πάγια  κίνηση Α΄ εξάμηνο 2015 
  

Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχανο-
λογικός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα  

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

                
Κόστος               
01.01.2015 371.800,00 2.685.774,97 106.489,60 106.307,87 275.950,73 2.575,00 3.548.898,17 
Προσθήκες 
περιόδου 

0,00 0,00 
3.985,21 - 1.442,34 - 5.427,55 

Μειώσεις 
περιόδου 

-   
- - - - - 

30.06.2015 371.800,00 2.685.774,97 110.474,81 106.307,87 277.393,07 2.575,00 3.554.325,72 
                
Αποσβέσεις               
01.01.2015 0 279.775,49 80.345,32 93.284,03 250.156,65 - 703.561,49 
Αποσβέσεις 
περιόδου 

- 
26.857,75 6.090,17 1.802,39 5.635,62 - 40.385,93 

Μειώσεις 
περιόδου 

-   
- - - - - 

30.06.2015 - 306.633,24 86.435,49 95.086,42 255.792,27 - 743.947,42 
                
Αναπόσβεστη 
αξία 

    
          

01.01.2015 371.800,00 2.405.999,48 26.144,28 13.023,84 25.794,08 2.575,00 2.845.336,68 
30.06.2015 371.800,00 2.379.141,73 24.039,32 11.221,45 21.600,80 2.575,00 2.810.378,30 

Οι αποσβέσεις της περιόδου  42.805,53 € (2015: 40.385,93 €) , 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 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», προς ασφάλεια συμβάσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου της Εταιρείας το οποίο έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο (Ν. 3299/2004) και συγκεκριμένα για 
την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων- διαμόρφωση χώρου και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού η 
οποία έχει ολοκληρωθεί. Η προσημείωση υποθήκης έγινε επί του επιχειρηματικού οικοπέδου κυριότητας 
της Εταιρείας εκτάσεως 1.352 τ.μ. το οποίο ευρίσκεται στην κτηματική περιοχή του Δήμου Πυλαίας, με 
μέρος των επ΄ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, η οποία από το 2015 έχει συνδεθεί με το κεφάλαιο 
κίνησης. 

Την 28η Δεκεμβρίου 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 2016 
  

Σήματα 
& άδειες 

Δαπάνες 
λογισμικού 

 Εσωτερικώς 
δημιουργούμενα 

άϋλα 
περιουσιακά 

στοιχεία 

Υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

        

    Κόστος       
01.01.2016 - 225.320,00 9.504.395,80 2.352.080,93 12.081.796,73 
Προσθήκες 
περιόδου - - (0,00) 155.719,10 155.719,10 
Μειώσεις περιόδου - - - - 0,00 
30.06.2016 - 225.320,00 9.504.395,80 2.507.800,03 12.237.515,83 
            
Αποσβέσεις           
01.01.2016 - 225.319,95 8.381.862,41 - 8.607.182,36 
Αποσβέσεις - - 227.034,34 - 227.034,34 
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περιόδου 

Μειώσεις περιόδου - - - - 0,00 
30.06.2016 - 225.319,95 8.608.896,75 - 8.834.216,70 
            
Αναπόσβεστη αξία           
01.01.2016 - 0,05 1.122.533,39 2.352.080,93 3.474.614,37 
30.06.2016 - 0,05 895.499,05 2.507.800,03 3.403.299,13 

 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία κίνηση  Α΄ εξάμηνο 2015 
  

Σήματα 
& άδειες 

Δαπάνες 
λογισμικού 

 Εσωτερικώς 
δημιουργούμενα 

άϋλα 
περιουσιακά 

στοιχεία 

Υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

        

    Κόστος       
01.01.2015 - 225.320,00 9.504.395,80 1.837.046,55 11.566.762,35 
Προσθήκες 
περιόδου - - (0,00) 198.462,71 198.462,71 
Μειώσεις περιόδου - - - - 0,00 
30.06.2015 - 225.320,00 9.504.395,80 2.035.509,26 11.765.225,06 
            
Αποσβέσεις           
01.01.2015 - 225.319,95 7.774.784,12 - 8.000.104,07 
Αποσβέσεις 
περιόδου - - 303.539,15 - 303.539,15 
Μειώσεις περιόδου - - - - 0,00 
30.06.2015 - 225.319,95 8.078.323,27 - 8.303.643,22 
            
Αναπόσβεστη αξία           
01.01.2015 - 0,05 1.729.611,68 1.837.046,55 3.566.658,28 
0.06.2015 - 0,05 1.426.072,53 2.035.509,26 3.461.581,84 

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 ΔΛΠ 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. 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 01.01.2016 
Προσθήκες  Δημιουργηθέντα 

πάγια 
30.06.2016 α εξάμηνο 

2016 
Enterpise Resource Management 
(Logismos ERM) 

1.612.026,92 
33.448,44 

0,00 
1.645.475,36 

CMS - SLOT API 120.943,19 18.485,55   139.428,74 

CMS-KIOSK 40.972,80 20.619,01   61.591,81 

Logismos ERP 457.278,46 23.374,02   480.652,48 

CMS - DATA SYNCH 120.859,56 12.160,17   133.019,73 

CMS MOBILE   47.631,91   47.631,91 

ΣΥΝΟΛΟ 2.352.080,93 155.719,10 0,00 2.507.800,03 

 

Οι αποσβέσεις της περιόδου κατά το ποσό των 227.034,34 (2015: 303.539,15 €) επιβάρυναν το κόστος 
πωλήσεων. 

Η Διοίκηση 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. 
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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 .  

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: 

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: 

30.06.2016 31.12.2015 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 783.049,47 759.818,23 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: -336.249,47 298.551,72 

Σύνολο 446.800,00 461.266,51 

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής: 

30.06.2016 31.12.2015 

Υπόλοιπο έναρξης 461.266,51 443.210,41 

Φόρος αποτελεσμάτων -14.466,51 18.056,10 

Υπόλοιπο τέλους 446.800,00 461.266,51 

 

31.12.2015 

Χρεώσεις - 
(Πιστώσεις) 

σε 
αποτέλεσμα  

30.06.2016 

Αποσβέσεις  152.149,17 5.621,51 146.527,66 

Απομειώσεις  264.174,99 11.020,00 253.154,99 

Προβλέψεις προσωπικού  44.942,35 -2.175,00 47.117,35 

Συναλλαγματικές διαφορές        
Έξοδα μη 
λογιστικοποιηθέντα       

Σύνολο 461.266,51 14.466,51 446.800,00 

 

7. Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία  

  30.06.2016 31.12.2015 

Διαθέσιμα 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 155.791,45 158.170,80 

Σύνολο 174.620,45 176.999,80 

 

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  
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β) Μετοχές της ανωνύμου εταιρείας (1,49%)  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 
Διαχείρισης 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.-30.06.2015, που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο 
κόστος πωλήσεων, ανέρχεται σε 53.921,90 € (2015: 57.497,09 €). 

 

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

  30.06.2016 31.12.2015 

Πελάτες                     2.684.843,55 2.628.768,84 

Επιταγές 414.087,18 423.055,80 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -1.752.479,82 -1.740.479,82 

Λοιπές απαιτήσεις 133.008,18 120.907,10 

Προκαταβολές 87.033,75 67.471,81 

Έξοδα επομένων χρήσεων 1.721,79 6.354,04 

Βραχυπρόθεσμο μέρος 1.568.214,63 1.506.077,77 

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού.   
 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος : Δεν 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 30.06.2016 είναι οι εξής: 
 

Προβλεπόμενες εισπράξεις 

    30.06.2016 
Εως 
31.07.2016 

Από 1.8.2016-
30.9.2016 

Από 1.10.2016-
31.12.2016 

1 
Μη ληξιπρόθεσμες 
απαιτήσεις 3.320.694,45 224.008,09 346.011,45 998.195,09 

2 Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 

3 Απομειωμένες απαιτήσεις 
-

1.752.479,82 

    1.568.214,63       

 
 

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

  30.06.2016 31.12.2015 

Διαθέσιμα στο ταμείο 669,85 657,43 

Διαθέσιμα σε τραπεζικές καταθέσεις 11.603,55 18.156,54 

  12.273,40 18.813,97 

 

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 
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Τα Λοιπά Αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως. 

 
ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 

Τακτικό αποθεματικό 136.477,42 

Έκτακτα αποθεματικά 2.166.044,29 

Αποθεματικό επιχορήγησης Ν. 3299/2004 1.604.550,18 

Αφορολόγητα αποθεματικά 245.235,50 

Σύνολο 4.152.307,39 
 
 

Τα Κέρδη (Ζημίες) εις νέον αναλύονται ως ακολούθως: 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 -2.856.732,37 

Επιχορηγήσεις Ν. 3299/2004 -30.898,86 

Κέρδη περιόδου 24.460,92 

Σύνολο -2.863.170,32 
 
 

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 
αυτήςοδηγείται στα αποτελέσματα εις νέο, στο δε πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης αποχωρίζεται από το 
λογαριασμό αυτό και εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. 

 

12. Δάνεια ( Μακροπρόθεσμα – Βραχυπρόθεσμα). 

Μακροπρόθεσμα δάνεια δεν υπάρχουν. 
 
Το σύνολο των δανείων περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τραπεζικούς οργανισμούς 
ποσού 273.781,89 ευρώ για την εξασφάλιση κεφαλαίου κινήσεως. Μέρος των τραπεζικών  δανείων είναι 
εγγυημένα με εμπορικές απαιτήσεις (επιταγές) (Σημείωση 9).  

 
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 30.06.2016 31.12.2015 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 273.781,89 277.331,22 

Βραχυπρόθεσμο μέρος ( μακροπροθέσμων) 0,00 91.292,65 

ΣΥΝΟΛΟ 273.781,89 368.623,87 

 
 

Επί του οικοπέδου της εταιρείας υφίσταται προσημείωση υποθήκης Α΄τάξης ποσού 1.500.000,00 € υπέρ 
της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», προς ασφάλεια συμβάσεων χρηματοδότησης για την 
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και από το 2015 συνδέθηκε 
με το κεφάλαιο κίνησης. 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 30.06.2016 και 30.06.2015  
διαμορφώθηκαν ως εξής : 

Ετήσια Σταθμισμένα Επιτόκια Δανεισμού  

30.06.2016 30.06.25015 

Μακροπρόθεμα Δάνεια 0,00% 1,96% 
Βραχυπρόθεσμα 
Δάνεια 7,78% 7,48% 

Συνολικο επιτόκιο 7,78% 5,00% 

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%. 
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Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων σε μεταβολές επιτοκίων 

(ποσά χρήσης 2016) 1% (Αύξηση επιτοκίου) Πρόσθετη επιβάρυνση 1.585,76 

(ποσά χρήσης 2016) 1% (Μείωση επιτοκίου) Όφελος -1.585,76 

 

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 (3,50%) είναι ίσο με την απόδοση, κατά την 
ημερομηνία του Ισολογισμού, των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Όπως 
προκύπτει από την συνταχθείσα Αναλογιστική Μελέτη Υπολογισμού Υποχρεώσεων του Ν.2112/20, 
σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 19 (IAS 19), το σύνολο της πρόβλεψης ανέρχεται σε 162.473,61 € (2015: 
154.973,61 €). 

 30.6.2016 31.12.2015 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 7.500,00 9.945.91 

Χρηματοοικονομικό κόστος 0,00 4.904.32 

Κόστος περικοπών / Τερμετισμού  0,00 0,00 

Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζομένους 7.500,00 14.850,23 

 30.6.2016 31.12.2015 

Υπόλοιπο έναρξης 154.973,61 140.123,38 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 7.500,00 14.850,23 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες - 0,00 

Υπόλοιπο λήξης 162.473,61 154.973,61 

Η εταιρία δεν προέβη σε υπολογισμό κόστους τρέχουσας απασχόλησης για την περίοδο 1.1-
30.6.2016 καθώς δεν προέκυψαν μεταβολές στην σύνθεση και των δικαιωμάτων.  

14. Επιχορηγήσεις 

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη 
αξία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έναρξη Μειώσεις Λήξη Έναρξη Χρήσης Σύνολο 

ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ Ν 3299/04 1.087.195,50   1.087.195,50 620.131,90 26.446,07 646.577,97 440.617,53 
Π.Κ.Μ. - Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΑΝΑΠΤ.-ΤΜ ΚΙΝΗΤΡΩΝ Ν 
3299/04  1.258.100,00   1.258.100,00 983.064,75 4.452,79 987.517,54 270.582,46 
ΠΡΟΓΡ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 
ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΚΩΔ 
ΕΒΟ2544 55.345,50   55.345,50 33.526,58 4.076,97 37.603,55 17.741,95 
ΠΡΟΓΡ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - 
ΑΝΤΑΓΩΝ/ΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧ ΚΩΔ 
ΕΞ-00764 104.696,76 10.355,15 94.341,61 63.092,78 1.434,94 64.527,72 29.813,89 

ΣΥΝΟΛΑ 2.505.337,76 10.355,15 2.494.982,61 1.699.816,01 36.410,77 1.736.226,78 758.755,83 

 

15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

  30.06.2016 31.12.2015 

Προμηθευτές 182.123,86 72.097,08 

Επιταγές Πληρωτέες 13.053,50 21.270,88 

Προκαταβολές πελατών 202.104,73 150.662,05 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 27.472,96 52.745,36 

Λοιπές υποχρεώσεις 14.090,89 130.387,63 

ΣΥΝΟΛΟ 438.845,94 427.163,00 
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16. Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ 

30.06.2016 31.12.2015 

1 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 33.799,91 22.992,65 

2 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.462,15 23.039,55 

3 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 8.800,00 17.504,20 

4 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΦΕ 55.472,14 33.331,66 

5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 2.079,68 3.760,87 

ΣΥΝΟΛΟ 115.613,88 100.628,93 
 
 

17. Έσοδα 
Ανάλυση των εσόδων της εταιρείας : 

 30.06.2016 30.06.2015 

Πωλήσεις υπηρεσιών        1.050.497,74 1.015.320,73 

Πωλήσεις προϊόντων τρίτων       64.279,76 82.507,18 

ΣΥΝΟΛΟ 1.114.777,50 1.097.827,91 

18. Κόστος Υπηρεσιών 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  30.06.2016 30.06.2015 

1 Κόστος εμπορευμάτων 53.921,90 57.497,09 

2 Κοστολογηθείσες αποσβέσεις 227.034,34 303.539,15 

  ΣΥΝΟΛΟ 280.956,24 361.036,24 
 

19. Έξοδα κατ είδος 

ΧΡΗΣΗ 1.1-30.6.2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΕΡΕΥΝΑ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.318,10 454.492,67 0,00 

Αμοιβές τρίτων 35.246,02 48.313,52 0,00 

Παροχές τρίτων 12.768,53 58.449,08 0,00 

Φόροι-τέλη 975,87 2.927,63 0,00 

Διάφορα έξοδα 16.547,51 49.642,54 0,00 

Αποσβέσεις παγίων 8.561,11 34.244,42 0,00 

Απομειώσεις 0,00 19.500,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 86.417,14 667.569,86 0,00 

 

ΧΡΗΣΗ 1.1-30.6.2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΕΡΕΥΝΑ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.020,54 406.768,56 0,00 

Αμοιβές τρίτων 6.000,00 89.109,54 0,00 

Παροχές τρίτων 20.049,93 63.233,28 0,00 

Φόροι-τέλη 1.889,47 27.644,27 0,00 

Διάφορα έξοδα 36.980,82 36.980,84 0,00 

Αποσβέσεις παγίων 8.202,62 32.810,50 0,00 

Απομειώσεις 0,00 4.972,96 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 85.143,38 661.519,95 0,00 
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20. Λοιπά Έσοδα ( Έξοδα ) Εκμεταλλεύσεως  

Ανάλυση στον κατωτέρω πίνακα: 

  ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 1.1-30.06.2016 01.01-30.06.2015 

1 Αναλογία Αποσβέσεων Επιχορηγήσεων Ν.3299/2004 30.898,86 53.447,78 

2 Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ 0,00   

3 Αναλογία Αποσβέσεων Λοιπών Επιχορηγήσεων 5.511,91 10.019,12 

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

5 Λοιπά Έκτακτα Έξοδα - Έσοδα -29.076,47 14.320,63 

  ΣΥΝΟΛΟ 7.334,30 77.787,53 

21. Χρηματοοικονομικά έξοδα 

  Χρηματοοικονομικά έξοδα 30.06.2016 30.06.2015 

1 Τόκοι μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 707,23 2.648,17 

2 Τόκοι βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 12.337,25 12.296,10 

3 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 9.924,16 10.404,30 

4 Προμήθειες και λοιπά έξοδα τραπεζών 3.565,74 1.461,11 

 Σύνολο 26.534,38 26.809,68 

 Πιστωτικοί τόκοι 0 -71,51 

 Γενικό Σύνολο 26.534,38 26.738,17 

22. Φόρος εισοδήματος 

Η φορολογία εισοδήματος αναλύεται ως κατωτέρω: 
  30.06.2016 30.06.2015 

Τρέχων φόρος  21.706,75 28.021,20 

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

Αναβαλλόμενος φόρος 14.466,52 -16.909,57 

  36.173,27 11.111,63 

    

Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:   
  30.06.2016 30.06.2015 

Κέρδη/(ζημία) προ φόρων 60.634,19 41.177,71 

Φόροι υπολογιζόμενοι με τους εγχώριους συντελεστές στα κέρδη 29,0% και 26% 17.583,92 10.706,20 

Αφορολόγητα έσοδα Ν.3299/2004 -8.960,67 -13.896,42 

Λογιστικές διαφορές 13.050,02 14.156,78 

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 145,07 

Διαφορά αναβαλλόμενου φόρου 14.500,00 0,00 

  36.173,27 11.111,63 
 

Το ποσό των φόρων έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τους ισχύοντες συντελεστές. Η Εταιρεία έχει 
ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009. Οι χρήσεις 2011,2012 ,2013,2014 και 2015 έχουν ελεγχθεί 
από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και έχουν εκδοθεί σχετικά φορολογικά  πιστοποιητικά.  

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 

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

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

Κατά την διάρκεια του α’ εξαμήνου 2016 δεν πραγματοποιήθηκαν διεταιρικές συναλλαγές με συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις. 

Τα στοιχεία συναλλαγών της Εταιρείας με τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από την 
παράγραφο 20 του Δ.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα, με την διευκρίνιση ότι η Εταιρεία δεν ανήκει σε Όμιλο: 
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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    20.000,00 

δ. Μισθώσεις   0,00 

ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης   33.600,00 

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 1.1-30.06.2016 1.1-30.06.2015 

Ιωάννης Δούφος Πρόεδρος Δ.Σ. Αμοιβή για Παροχή Υπηρεσιών  10.000,00 25.000,00 

Ιωάννης Δούφος Πρόεδρος Δ.Σ. Αμοιβή Μέλους Δ.Σ. 15.000,00 1.200,00 
Αλέξανδρος 
Δούφος  Διευθύνων Σύμβουλος  Αμοιβή για Παροχή Υπηρεσιών 10.000,00 25.000,00 
Αλέξανδρος 
Δούφος Διευθύνων Σύμβουλος  Αμοιβή Μέλους Δ.Σ. 15.000,00 1.200,00 

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

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

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

ΣΥΝΟΛΟ     53.600,00 56.000,00 

 

26. Προβλέψεις 

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

α)  Λοιπές προβλέψεις: 1.958.972,97 €  

Η ανάλυση των Λοιπών Προβλέψεων έχει ως εξής: 

  ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 30/06/2016 31/12/2015 

1 Προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών 44.019,54 44.019,54 

2 Απομείωση πελατών 1.656.995,13 1.631.995,13 

3 Απομείωση χρεωστών διαφόρων-επιταγων-γραμματιων 95.484,69 83.484,69 

4 Πρόβλεψη αποζημιώσεως προσωπικού 162.473,61 147.548,50 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.958.972,97 1.907.047,86 

 

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

α.  Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στο Α΄ Εξάμηνο 2016  ανήλθε σε 1.114.778 € αυξημένος κατά 
1,54% σε σχέση με τη χρήση 2015 που ήταν 1.097.828 €.  

β.  Τα μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 13,17% και οφείλεται σε αύξηση των πωλήσεων υπηρεσιών κατά 
3,46% και σε  μικρότερη επιβάρυνση από αποσβέσεις ασωμάτων ακινητοποιήσεων στη χρήση 2016.  

γ.  Τα Έξοδα Διοικήσεως εμφανίζουν αύξηση ποσού 915,27 ευρώ ήτοι ποσοστό  1.19%. 

δ.  Στο α εξάμηνο του  2016 η εταιρεία δεν πραγματοποίησε έξοδα Ερευνών και Αναπτύξεως. 

ε.  Τα Έξοδα Διαθέσεως εμφανίζουν αύξηση  ποσού 4.615,99 ευρώ ήτοι  κατά 0,73%. 

στ.  Τα Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης εμφανίζουν μείωση  λόγω μείωσης των εσόδων από αναλογούσες 
αποσβέσεις παγίων στοιχείων επιχορηγήσεων στο εξάμηνο 2016.  

ζ.  Η μείωση  του EBITDA ανήλθε σε περίπου 13,45 % και οφείλεται σε μείωση των λοιπών εσόδων 
εκμετάλλευσης.. 

η.  Τα Κέρδη προ Φόρων παρουσιάζουν  αύξηση λόγω αυξημένων μεικτών κερδών. 

θ.     Οι Φόροι το Α’ εξάμηνο  2016 ανήλθαν σε 36.173,27 ευρώ και παρουσιάζουν αύξηση κατά περίπου  

        226 % σε σχέση με τη χρήση 2015 που ήταν 11.111.63 ευρώ. 
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Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2016 

  

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ.                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

 ΤΟΥ Δ.Σ                      ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

  

              ΔΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                    ΔΟΥΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                      ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 Α.Δ.Τ. Χ 232131                 Α.Δ.Τ. ΑΚ 300628                     Α.Δ.Τ. ΑΖ  164955,  ΑΡ.ΑΔ. 009346 
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7. Στοιχεία και Πληροφορίες σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ2-11365/16-12-2008 ΥΠΕΘΟ & ΥΠΑΝ 
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8. Αναφορά στον Διαδικτυακό Τόπο Όπου Αναρτώνται οι Οικονομικές Καταστάσεις 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση διαδικτύου όπου αναρτάται η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση Α’ εξαμήνου 
2016, η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι η επίσημη διεύθυνση της Εταιρείας στο διαδίκτυο: 
http://www.logismos.gr.   
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ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 57434604000 - Α.Μ.Α.Ε. 14514/06/Β/86/5 – ΑΦΜ 094181088 – www.logismos.gr 
ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης,  

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

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 


