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Βεβαιώνεται ότι η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου
2017, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 22η Σεπτεμβρίου 2017, συντάχθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και τις κατ’ εφαρμογής του, εκδοθείσες αποφάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.compucon.gr, και θα παραμείνει στη διάθεση του
επενδυτικού για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει:
α). Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
β). Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
γ). Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
δ). Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017
ε). Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017

Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 29284/06/Β/93/10 |Αρ. Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 38317605000
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ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01/01/2017-30/06/2017
κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 τα κάτωθι υπογεγραμμένα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας COMPUCON Α.Β.Ε.Ε. δηλώνουν υπεύθυνα, εξ’ όσων γνωρίζουν,
ότι :
1. Οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01/2017 έως 30/06/2017, οι οποίες
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της
COMPUCON Α.Β.Ε.Ε. καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
εκλαμβανομένων ως σύνολο.
2. Η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις
επιδόσεις και τη θέση της COMPUCON Α.Β.Ε.Ε. καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα της
παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και τις έπ’ αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΝ193479

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΑΔΑΡΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 696421

ΑΝΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΑ226845
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τις αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για την εξαμηνιαία περίοδο από
1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2017
Κύριοι Μέτοχοι,
Στην παρούσα Έκθεση, αναφορικά με τη χρονική περίοδο του πρώτου εξαμήνου της παρούσας
χρήσης (01.01.2017 έως 30.06.2017), περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της εταιρίας,
απαραίτητες για μία γενική ενημέρωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και
την προβλεπόμενη πορεία αυτής. Παρατίθενται επίσης πληροφορίες αναφορικά με τους κινδύνους
και τις αβεβαιότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν τα οικονομικά της αποτελέσματα κατά την
επόμενη χρήση, ενώ αναφέρονται πληροφορίες για τις σημαντικές συναλλαγές της εταιρίας και των
συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας
Ο κύκλος εργασιών στο τέλος της εν λόγω περιόδου ανήλθε στο ποσό των €186.173,96 έναντι
€303.056,28 της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό (38,57%).
Σε επίπεδο ομίλου κατά την ίδια περίοδο ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €383.748,96 έναντι €560.125,64
της αντίστοιχης περιόδου του 2016, σημειώνοντας υποχώρηση σε ποσοστό (31,49%).
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €177.446,75 έναντι €283.743,45 εμφανίζοντας μείωση (37,46%) όσον
αφορά τη μητρική. Σε επίπεδο ενοποίησης τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €265.965,85 κατά την
τρέχουσα περίοδο έναντι €402.155,39 της αντίστοιχης περιόδου του 2016 σημειώνοντας μείωση σε
ποσοστό (33,86%).
Μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών Εξόδων, Αποσβέσεων και
Έκτακτων Αποτελεσμάτων προέκυψε κέρδος €6.736.92 έναντι ζημιών €(243.988,89) την αντίστοιχη
προηγούμενη περίοδο. Σε ενοποιημένο επίπεδο προέκυψαν ζημίες €(18.956.98) έναντι ζημιών
€(261.881,99) την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Τα μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 4.830,03 έναντι ζημιών € (173.232,07) την
αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Σε επίπεδο ομίλου οι μετά φόρων ζημίες ανήλθαν σε €(20.863,87) έναντι ζημιών (173.232,07).
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρίας στο τέλος της περιόδου ανήλθαν σε €5,26 εκ. έναντι €5 εκ. της
χρήσης 2016.
Οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου στο τέλος της περιόδου ανήλθαν σε €5,32 εκ. έναντι €5,07 εκ.
της χρήσης 2016.
2. Οικονομική θέση της εταιρίας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι αυτή που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της
εξεταζόμενης περιόδου και ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδομένα αυτών. Ειδικότερα:
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Τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού απεικονίζονται στην πραγματική αξία, σύμφωνα με τους
κανόνες αποτίμησης που ακολουθεί η εταιρία παγίως.
Το σύνολο των εμφανιζόμενων υποχρεώσεων, απεικονίζουν τις πραγματικές υποχρεώσεις της
εταιρίας, ενώ όσον αφορά τις απαιτήσεις οι σχηματισθείσες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
μέχρι 30-06-2017, οι οποίες ενεγράφησαν στα βιβλία της εταιρίας, θεωρούνται από τη διοίκηση
επαρκείς.
Την 30η Ιουνίου 2017, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως εμφανίζονται στην
κατάσταση οικονομικής θέσης, είναι αρνητικά λόγω των συσσωρευμένων ζημιών. Η Γενική
Συνέλευση των μετόχων την 30.06.2017 ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιότητας στο Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρίας, να εξετάσει τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων
προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εδαφίου γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της
αγοράς καθώς και τα στοιχεία της εταιρίας και να προτείνει την ακριβή διαδικασία επίλυσης του
ανωτέρω θέματος, στο αμέσως προσεχές μέλλον. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι η Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της εταιρίας είχε αποφασίσει την 05.08.2015 να μην προχωρήσει στην παρούσα φάση σε
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, δεδομένης της πρωτόγνωρα αρνητικής οικονομικής
συγκυρίας που θα καθιστούσε την προοπτική προσέλκυσης κεφαλαίων από υφιστάμενους
μετόχους, πλην του βασικού μετόχου, εξαιρετικά απίθανη.
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας
Κατά την τρέχουσα χρήση η εταιρία και ο Όμιλος συνέχισαν να καταβάλουν προσπάθειες για να
αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τη μείωση του κύκλου εργασιών, συνεπεία της συρρίκνωσης
της ζήτησης στις αγορές δραστηριοποίησής τους και της αδυναμίας της εταιρίας να επενδύσει στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων. Οι προοπτικές χαρακτηρίζονται μη ευνοϊκές ως προς το σκέλος του
κύκλου εργασιών.
Ταυτόχρονα η εταιρία, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να λειτουργήσει,
προσπαθεί να παραμένει προσηλωμένη στην ίδια γραμμή που έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια,
δηλαδή της συνέχισης των προσπαθειών αναστροφής της αρνητικής πορείας των οικονομικών
μεγεθών. Παρόλα αυτά σύμφωνα με τα υφιστάμενα δεδομένα η αναστροφή αυτών καθίσταται
εξαιρετικά αμφίβολη.
4. Σημαντικά Γεγονότα
α. Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πυλαία
Θεσσαλονίκης, η Τακτική Γενική Συνέλευση, με τη συμμετοχή δύο (2) μετόχων. Παρέστησαν ή
αντιπροσωπεύθηκαν μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούσαν το 45,56% του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου (514.882 επί συνόλου 1.130.180 μετοχών).
1. Για το πρώτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους
514.882 επί συνόλου 1.130.180 μετοχών) τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως από 1/1/2016
έως 31/12/2016, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί
των πεπραγμένων της κλειόμενης χρήσης.
2. Για το δεύτερο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη
δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
3. Για το τρίτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα τους τακτικούς και
αναπληρωματικούς ελεγκτές της 23ης εταιρικής χρήσης αναθέτοντας τον έλεγχο στην ελεγκτική
εταιρία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Συγκεκριμένα ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής ο κ.
Πάτσης Παναγιώτη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11921, κάτοχος του με αριθμό ΑE 527382/2007/Τ.Α. Ν. Κόσμου Δ.
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ΑΤ, που γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών και ως αναπληρωματικός Ορκωτός
Ελεγκτής-Λογιστής ο κ. Βεζυργιάννης Γεώργιος του Παναγιώτη, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26911, κάτοχος του με
αριθμό ΑΖ 174046/01.10.2007/ Τ.Α. Καλαμαριάς Δ. ΑΤ, γεννηθείς το 1971 στην Θεσσαλονίκη,
κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης.
4. Για το τέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2022, τους κάτωθι:
- Βασίλειο Θωμαΐδη, Εκτελεστικό Μέλος
- Άννα Θωμαΐδου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Χαράλαμπο Φιλαδαρλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Ελένη Γεωργιτσέλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Οι κ.κ. Χαράλαμπος Φιλαδαρλής, Ελένη Γεωργιτσέλη και Άννα Θωμαΐδου αποφασίστηκε να
απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου του Ν. 4449/2017.
5. Για το πέμπτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση αδείας
στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα διευθυντικά
στελέχη της εταιρίας, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και διαχειριστικά όργανα
άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την εταιρία
καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.
6. Για το έκτο θέμα ημερησίας διάταξης η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση
αρμοδιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, να εξετάσει τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της
σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20, λαμβάνοντας υπόψη τις
τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της αγοράς καθώς και τα στοιχεία της εταιρίας και να προτείνει την
ακριβή διαδικασία επίλυσης του ανωτέρω θέματος, στο αμέσως προσεχές μέλλον.
7. Στα λοιπά θέματα ανακοινώθηκε η ανάληψη των καθηκόντων τήρησης Μετοχολογίου και
Εταιρικών Ανακοινώσεων από τον κ. Βασίλειο Θωμαΐδη.
β. Υπαγωγή των μετοχών της εταιρίας σε καθεστώς διαγραφής
Από τις 08.04.2015 οι μετοχές της εταιρίας μεταφέρθηκαν από την κατηγορία Επιτήρηση στην
κατηγορία Προς Διαγραφή, σύμφωνα με την από 07.04.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
Χρηματιστηριακών Αγορών. Ο λόγος αλλαγής κατηγορίας οφείλεται στο ότι τα ετήσια συνολικά
έσοδα του ομίλου ανήλθαν την περίοδο εκείνη σε € 1.458 χιλ., τα οποία είναι μικρότερα από το όριο
των € 2 εκ., που προβλέπεται στην παρ. 1α του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου
Αθηνών.
Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3.1.2.6 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρίας δύνανται να βγουν από την
κατηγορία Προς Διαγραφή και να επανέλθουν σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης.
Οι μετοχές της εταιρίας βρίσκονταν στην κατηγορία επιτήρησης από τις 21.04.2009 σύμφωνα με την
από 03.04.2009 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., ενώ από την 01.04.2009 είχε προηγηθεί προσωρινή
αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με
την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν.3556/2007 και της παραγράφου 1 του
άρθρου 17 του Ν.3371/2005. Μετά την εξάλειψη των λόγων υπαγωγής σε καθεστώς προσωρινής
αναστολής οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονταν στην κατηγορία επιτήρησης σύμφωνα με την
παράγραφο 1(β) του άρθρου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α., διότι στην ετήσια οικονομική έκθεση

Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 29284/06/Β/93/10 |Αρ. Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 38317605000
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης | Πυλαία | Θεσσαλονίκη

COMPUCON A.B.E.E.

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30ης Ιουνίου 2017

10

της 31.12.2008 οι ζημίες ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης σε επίπεδο Ομίλου χωρίς
παράλληλα η εταιρία να έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
5. Κίνδυνοι σε Χρηματοοικονομικά Μέσα
Η εταιρία και κατ’ επέκταση ο όμιλος, λόγω ακριβώς του χαρακτήρα της ως εξαγωγική, εκτίθεται σε
κινδύνους χρηματοοικονομικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα σε πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους
αγοράς και κινδύνους ρευστότητας. Παρακάτω αναλύεται συνοπτικά η έκθεση του Ομίλου στους
ανωτέρω αναφερόμενους κινδύνους, ενώ γίνεται αναφορά σε τυχόν ελέγχους κα ενέργειες που
πραγματοποιεί η εταιρία για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από αυτούς, συναρτήσει των
μεταβαλλόμενων συνθηκών των χρηματοοικονομικών αγορών.
 Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικούς κινδύνους που προέρχονται από την μη είσπραξη υπολοίπων
πελατών, σύμφωνα με τις προσυμφωνημένες ημέρες πίστωσης ανά πελάτη. Η εταιρεία εφαρμόζει με
συνέπεια σαφή πιστωτική πολιτική που παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε η
χορηγούμενη πίστωση να μην υπερβαίνει το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο.
Το συνολικό ποσό της πρόβλεψης των εκτιμώμενων επισφαλών απαιτήσεων ανέρχεται, την
30.06.2017 σε €56.927,15. Η συνολική πρόβλεψη έγινε λόγω του γεγονότος ότι θεωρεί πως η
είσπραξη των υπολοίπων από αυτές τις απαιτήσεις κρίνεται προς το παρών ως μη εφικτή, υπό την
προϋπόθεση όμως να επανεξεταστεί στο μέλλον η δυνατότητα της είσπραξης, σε συνδυασμό με την
εξέλιξη της διεθνούς οικονομικής κατάστασης.
Σημαντικό μέρος των υπολοίπων πελατών εισπράττονται πάντως σύμφωνα με τους τεθέντες όρους
πίστωσης και με χρονικό ορίζοντα που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 6 μηνών.
Όσον αφορά τη διασφάλιση των απαιτήσεων που προκύπτουν από την πώληση του λογισμικού για
το κέντημα, η εταιρία διασφαλίζεται, λόγω του γεγονότος ότι αυτό συνοδεύεται από ένα «κλειδί», του
οποίου ο κωδικός είναι προσωρινός, ωσότου εξοφληθεί το τίμημα ολοσχερώς, οπότε και καθίσταται
οριστικός. Σε αντίθετη περίπτωση καθίσταται ανενεργό και ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει
το προϊόν.
Σχετικά με τη διαδικασία, για την είσπραξη των δημιουργούμενων χρηματοοικονομικών απαιτήσεων,
η εταιρία είναι υποχρεωμένη να εξετάζει, αφ’ ενός μεν τις όποιες διασφαλίσεις θα μπορούσε να λάβει
από τους χρεώστες της και αφ’ ετέρου τη διαχείριση των επιπτώσεων, που θα μπορούσαν να
προκύψουν και που θα επηρέαζαν τη ρευστότητά της, εξαιτίας της έκθεσής της σε κινδύνους, όπως
είναι αυτοί των διακυμάνσεων του συναλλάγματος, και των μεταβολών της αγοράς.


Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η εταιρία εκτίθεται σε συναλλαγματικούς κινδύνους λόγω του γεγονότος ότι διαχρονικά περί το 90%
του κύκλου εργασιών της αφορά συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και συγκεκριμένα κατά κύριο λόγο σε
δολάρια Η.Π.Α. και δευτερευόντως σε Ιαπωνικά γεν. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος επομένως είναι
υπαρκτός, λόγω των έντονων διακυμάνσεων στην αγορά συναλλάγματος.
Η εταιρία επίσης προβαίνει σε εκτιμήσεις για τυχόν θετικές/αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές από
ενδεχόμενη μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο βασικό νόμισμα συναλλαγών της με το
εξωτερικό που είναι το δολάριο και το Γεν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο από το υπόλοιπο των απαιτήσεών
της σε δολάρια την 30.06.2017 ύψους 39.389,84 δολαρίων, και λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία
fixing της 30.06.2017 που ήταν 1,1412 δολάρια ανά ευρώ, τυχόν ενίσχυση του δολαρίου στα 1,0412
δολάρια ανά ευρώ θα επέφερε θετική συναλλαγματική διαφορά κατά €3.315,04, ενώ τυχόν
αποδυνάμωση του δολαρίου στο επίπεδο των 1,2402 δολαρίων ανά ευρώ θα είχε ως αποτέλεσμα
αρνητική συναλλαγματική διαφορά κατά €(2.780,87). Ομοίως από το υπόλοιπο των απαιτήσεών της
σε γεν την 30.06.2017 ύψους 577.500 γεν, και λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία fixing της 30.06.2017
που ήταν 127,75 γεν ανά ευρώ, τυχόν ενίσχυση του γεν στα 117,75 γεν ανά ευρώ θα επέφερε θετική
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συναλλαγματική διαφορά κατά €383,91, ενώ τυχόν αποδυνάμωση του γεν στο επίπεδο των 137,75
γεν ανά ευρώ θα είχε ως αποτέλεσμα αρνητική συναλλαγματική διαφορά κατά €(328,17).


Επιτοκιακός κίνδυνος

Λόγω των δανειακών της υποχρεώσεων η εταιρία είναι εκτεθειμένη στους επιτοκιακούς κινδύνους.
Εντός του 2016 αναπροσαρμόστηκαν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) τα
βασικά επιτόκια των χωρών της ζώνης του ευρώ.
Το κεντρικό επιτόκιο βάσει του οποίου
διαμορφώνονται και οι τοκοχρεολυτικές υποχρεώσεις διαμορφώνεται σήμερα σε 0,00%, ενώ τυχόν
μεταβολές του εντός του 2017, δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τις 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα
τουλάχιστον με την πλειονότητα των αναλυτών. Με βάση το μέσο επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας
τυχόν μεταβολές στο κεντρικό επιτόκιο, euribor κατά 2%, διατηρώντας όλες τις λοιπές μεταβλητές
σταθερές, το όφελος στα αποτελέσματα της εταιρείας θα ανερχόταν σε € 106.343,90 και η αντίστοιχη
ζημία σε € (106.343,90).


Άλλοι κίνδυνοι αγοράς

Η εταιρία είναι, πάντοτε λόγω του εξαγωγικού της χαρακτήρα, έκθετη και στις όποιες μεταβολές των
αγορών ανά τον κόσμο. Αυτού του είδους ο κίνδυνος είναι γενικός και η διαχείρισή του, ποικίλει
ανάλογα με την αιτία που τον προκαλεί και τη διάρκεια που έχει. Μία λύση που μπορεί να μετριάσει
τις επιπτώσεις, είναι η αναγνώριση των αλλαγών στις αγορές και η υλοποίηση εξειδικευμένων
στρατηγικών ειδικά στις Η.Π.Α. και στην Ιαπωνία, όπου αυτές οι αγορές θεωρούνται από τις
σημαντικότερες για την διάθεση των προϊόντων που αφορούν το κέντημα. Είναι γεγονός ότι κατά
διαστήματα εμφανίζονται σημάδια ανάκαμψης σε διεθνές επίπεδο, εν αντιθέσει με την εγχώρια
αγορά, αλλά ταυτόχρονα παρατηρούνται και πολύ μεγάλες διακυμάνσεις και παλινδρομήσεις των
οικονομιών των επί μέρους κρατών, πράγμα που σημαίνει ότι ενώ η γενική κατεύθυνση δείχνει να
ενισχύονται σταδιακά οι ρυθμοί ανάπτυξης των οικονομιών διεθνώς, ταυτόχρονα ελλοχεύουν και
κίνδυνοι πολύ σημαντικοί που μπορούν να δημιουργήσουν απρόβλεπτα δυσμενείς καταστάσεις.


Κίνδυνος ρευστότητας

Κίνδυνοι ρευστότητας δεν εντοπίζονται πέραν αυτών που σχετίζονται με τις διεθνείς οικονομικές
συγκυρίες. Οι κυριότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι προέρχονται από εξωγενείς κυρίως παράγοντες, εκ
των οποίων οι κυριότεροι, όπως αναλύθηκαν και παραπάνω, είναι:
• Η πιθανή αύξηση των επιτοκίων και τυχόν αποδυνάμωση του δολαρίου μετά από το τελευταίο
διάστημα οπότε και ενισχύθηκε.
• Η συνέχιση της ύφεσης στην παγκόσμια οικονομία με αρνητικές συνέπειες στην αγοραστική
δύναμη των καταναλωτών και στους χρόνους είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρίας.
Γενικά ο κίνδυνος ρευστότητας που θα μπορούσε να επέλθει, λόγω των προαναφερθέντων,
συνίσταται, όπως είναι λογικό, στην ενδεχόμενη αδυναμία της εταιρίας να εκπληρώνει τις
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις στο χρόνο ωρίμανσής τους. Η εταιρία και ο όμιλος
γενικότερα, για να αντεπεξέρχεται στον κίνδυνο αυτό, μεριμνά, ώστε να διακρατά κατά το δυνατόν
επαρκή διαθέσιμα και να ακολουθεί συντηρητική εμπορική / πιστωτική πολιτική. Παράλληλα
προγραμματίζει τις ταμιακές ροές του ομίλου σε επίπεδο έτους πραγματοποιώντας τακτικές
αναθεωρήσεις της πορείας των ταμειακών της αναγκών. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι να
λειτουργούν τα τελευταία κρίσιμα έτη, τόσο η μητρική όσο και οι θυγατρικές, καλύπτοντας πλήρως
τις τρέχουσες ταμειακές τους ανάγκες εμπρόθεσμα προς πάσα κατεύθυνση, εξαιρουμένων των
τραπεζών με τις οποίες, στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, ευρίσκεται ήδη σε
σχετική συνδιαλλαγή, προκειμένου να ευρεθεί ευνοϊκή λύση στην ρύθμιση του συνολικού της
δανεισμού.
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6. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ εταιρίας και συνδεδεμένων προσώπων
Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεμένων προσώπων καθώς και η
φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου με τον εκδότη, όπως αυτά ορίζονται από το
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Εταιρία
Compite ABEE
Compucon
Japan
Σύνολο

Σχέση με
την
εταιρία
Θυγατρική

Πωλήσεις
αγαθών και
Υπηρεσιών
732.55

Αγορές
αγαθών και
Υπηρεσιών
-

Απαιτήσεις
από
Εμπορικές
συναλλαγές
276.469.35

Υποχρεώσεις
από
Εμπορικές
συναλλαγές
-

Θυγατρική

13.802.38
14.534.93

-

4.520.55
280.989.90

-

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις, απορρέουν από τις αντίστοιχες πωλήσεις ή αγορές που
πραγματοποιήθηκαν και απεικονίστηκαν στον παραπάνω πίνακα.
Πέραν των καθαρά εμπορικών συναλλαγών της μητρικής με τις θυγατρικές υπάρχουν και λοιπές
συναλλαγές χρηματοοικονομικού χαρακτήρα οι οποίες απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Εταιρεία
Compite ΑΒΕΕ προσωρινή Ταμειακή
διευκόλυνση

Σχέση με
την εταιρία
Θυγατρική

Σύνολο

Απαιτήσεις
από μη
Εμπορικές
συναλλαγές

Υποχρεώσεις
από μη
Εμπορικές
συναλλαγές

807.182.01

-

807.182.01

-

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης του Ομίλου, όπως ορίζονται στο
Δ.Λ.Π. 24, ανήλθαν στην περίοδο 01.01-30.06.2017, στο ποσό των €69.514,98 σε σχέση με τις
αντίστοιχες αμοιβές της προηγούμενης χρήσεως που ανήλθαν στο ποσό των €86.878,03.
7. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (στο εξής ΔΠΧΑ). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του Ενεργητικού και του
Παθητικού που αποτιμήθηκαν σε τρέχουσες αξίες και με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας της εταιρίας.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που
καταρτίζει ο όμιλος σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο, προσαρμοσμένες με τις κατάλληλες
εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να εναρμονιστούν με τα ΔΠΧΑ.
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Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της
μητρικής και των θυγατρικών εταιριών της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές
εταιρίες που περιελήφθησαν στην ενοποίηση μαζί με τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής.

Εταιρία

Χώρα έδρας

COMPUCON JAPAN
COMPITE - nt Α.Β.Ε.Ε

ΙΑΠΩΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Ποσοστό συμμετοχής
%
60,00%
95,97%

Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική. Η ενοποίηση των
θυγατρικών πραγματοποιείται με την μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης από την ημερομηνία που
αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών. Οι προσαρμογές των κονδυλίων των Ισολογισμών των θυγατρικών
εξωτερικού πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της ισοτιμίας τέλους χρήσεως «Closing rate method».
Η λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση που ακολουθήθηκε είναι η μέθοδος της αγοράς.
Ο όμιλος ενοποίησε τις θυγατρικές εταιρίες που κατείχε πριν την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ
σύμφωνα με την ευχέρεια που παρασχέθηκε από το ΔΠΧΑ 1 όπου η λογιστική αξία της υπεραξίας,
στον Ισολογισμό έναρξης είναι η λογιστική αξία που υπολογίστηκε με την εφαρμογή των
προηγούμενων λογιστικών προτύπων, κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, αφού γίνουν οι
προβλεπόμενες προσαρμογές.
Διεταιρικές συναλλαγές, διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ
των εταιριών του ομίλου διαγράφονται. Οι απραγματοποίητες ζημίες διαγράφονται εφόσον δεν
υπάρχει ένδειξη απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των
θυγατρικών είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο.
8. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα, καθώς και διαθεσίμων σε
συνάλλαγμα
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα, έχουν αποτιμηθεί με βάση την ισοτιμία του κάθε
νομίσματος σε σχέση με το ευρώ την 30/06/2017. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν
οδηγήθηκαν στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.
9. Θέματα Προσωπικού
Η εταιρία προέβη στον υπολογισμό αποζημίωσης αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού,
βάσει των αρχών του Δ.Λ.Π. 19 η οποία και βάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσεως που έκλεισε.
10. Ίδιες Μετοχές
Η εταιρία δεν διαθέτει ίδιες μετοχές.
Θεσσαλονίκη, 22/09/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος

Θωμαΐδης Βασίλειος

Το Μέλος του Δ.Σ.

Χαράλαμπος Φιλαδαρλής
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Κατάστασης
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
“COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” της 30ης
Ιουνίου 2017, και τις σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε
αυτήν 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.
Θέματα έμφασης
Εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής: Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων της μητρικής εταιρείας, όπως εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης της 30ης
Ιουνίου 2017, είναι αρνητικά και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρμογής των διατάξεων της
περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.
Επιπλέον οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά ποσό 4.767
χιλ € και 3.916 χιλ € για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα. Αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την
ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της
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Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, εφόσον δεν πραγματοποιηθούν τα
μέτρα που αναφέρονται στην παρ. 2.24 των Οικονομικών Καταστάσεων.

Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές
Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26
Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

Παναγιώτης Πάτσης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
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Γ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(περιόδου 1 Ιανουαρίου – 30 Ιουνίου 2017)

Γ1.

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Ποσά σε €

Σημ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

4.1
4.2
4.3
4.5
4.4

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Κέρδη/(ζημίες) εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την
έξοδο από την υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις
Επιχορηγήσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.6
4.7
4.8

4.9
4.10

Όμιλος
30.06.2017
31.12.2016

Εταιρία
30.06.2017
31.12.2016

33.121,14
390.381,27
35.662,14
383.104,97

44.958,28
476.259,56
34.699,28
385.011,86

22.952,93
390.381,27
42.319,82
30.895,92
164.885,99

25.652,22
476.259,56
42.319,82
30.895,92
166.792,88

842.269,52

940.928,98

651.435,93

741.920,40

421.932,04
201.825,98
155.481,87
779.239,89
1.621.509,41

416.051,35
222.357,51
130.075,73
768.484,59
1.709.413,57

257.041,87
1.196.638,03
57.392,35
1.511.072,25
2.162.508,18

263.931,72
1.162.770,56
29.619,55
1.456.321,83
2.198.242,23

497.279,20
497.279,20
497.279,20
497.279,20
2.825.840,11
2.830.319,85
2.771.500,10
2.771.500,10
(9.006.418,57) (8.988.673,79) (8.264.471,90) (8.269.301,93)
(5.683.299,26) (5.661.074,74) (4.995.692,60) (5.000.522,63)
22.872,39
25.991,48
(5.660.426,87) (5.635.083,26) (4.995.692,60) (5.000.522,63)

4.12

1.660.171,84

918.295,05

1.660.171,84

918.295,05

4.13

15.758,24

56.511,02

15.758,24

56.511,02

4.14

25.000,00
34.806,18
1.735.736,26

25.000,00
50.101,53
1.049.907,60

20.000,00
34.806,18
1.730.736,26

20.000,00
50.101,53
1.044.907,60

1.884.044,96
3.657.022,88
5.132,18
5.546.200,02

1.994.466,38
4.285.923,63
14.199,22
6.294.589,23

1.822.394,31
3.600.030,70
5.039,51
5.427.464,52

1.910.705,87
4.228.952,17
14.199,22
6.153.857,26

7.281.936,28

7.344.496,83

7.158.200,78

7.198.764,86

1.621.509,41

1.709.413,57

2.162.508,18

2.198.242,23

4.11
4.12
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Γ2.

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Α’ Εξαμήνου 2017

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Σημ.

Ποσά σε €

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Έξοδα Διοικήσεως
Έξοδα διαθέσεως
Λοιπά έσοδα (έξοδα) εκμετάλλευσης
Λειτουργικό αποτέλεσμα
Συν ολικές αποσβέσεις
Επεν δυτικά αποτελέσματα
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικον ομικά έσοδα - έξοδα
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων
Φόροι

3 & 4.15

4.16

Όμιλος
1.1.2017 1.1.2016 30.06.2017
30.06.2016
383.748,96
560.125,64
(117.783,11) (157.970,25)
265.965,85
402.155,39

Εταιρία
1.1.2017 1.1.2016 30.06.2017
30.06.2016
186.173,96
303.056,28
(8.727,21)
(19.312,83)
177.446,75
283.743,45

(321.263,00)
(74.045,81)
223.794,90
94.451,94

(515.904,43)
(86.746,51)
55.738,05
(144.757,50)

(266.210,78)
(8.238,98)
216.889,87
119.886,86

(454.995,31)
(10.339,89)
53.198,02
(128.393,73)

(83.509,13)
-

(122.314,68)
-

(73.282,23)
-

(111.003,47)
-

177.961,07

(22.442,82)

193.169,09

(17.390,26)

94.451,94

(144.757,50)

119.886,86

(128.393,73)

(113.408,92)
(18.956,98)

(117.124,49)
(261.881,99)

(113.149,94)
6.736,92

(115.595,16)
(243.988,89)

(1.906,89)

70.756,82

(1.906,89)

70.756,82

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)

(20.863,87)

(191.125,17)

4.830,03

(173.232,07)

Κατανέμονται σε:
Ι διοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

(17.744,78)
(3.119,09)

(193.377,08)
2.251,91

4.830,03

(173.232,07)

(4.479,74)

10.590,22

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

(25.343,61)

(180.534,95)

4.830,03

(173.232,07)

Κατανέμονται σε:
Ι διοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή

(22.224,52)
(3.119,09)
(0,0157)

(182.786,86)
2.251,91
(0,1711)

4.17

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
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Γ3.

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Ο Όμιλος

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Ο Όμιλος
Ποσά σε €

Μετοχικό
Τακτικό
Διάφορα
Κεφάλαιο αποθεματικό Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Δικαιώματα Σύνολο Ιδίων
μειοψηφίας Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1.1.2016
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου (1.1- 30.06.2016)
Συν αλλαγματικές διαφορές
Υπόλοιπο 30.06.2016

497.279,20

200.585,81

2.627.535,56

(7.381.426,10)

8.415,54 (4.047.609,99)

497.279,20

200.585,81

10.590,22
2.638.125,78

(193.377,08)
(7.574.803,18)

2.251,91
(191.125,17)
10.590,22
10.667,45 (4.228.144,94)

Υπόλοιπο την 1.1.2017
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου (1.1- 30.06.2017)
Συν αλλαγματικές διαφορές
Υπόλοιπο 30.06.2017

497.279,20

200.585,81

2.629.734,04

(8.988.673,79)

25.991,48 (5.635.083,26)

497.279,20

200.585,81

(4.479,74)
2.625.254,30

(17.744,78)
(9.006.418,57)

(3.119,09)
(20.863,87)
(4.479,74)
22.872,39 (5.660.426,87)
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Γ4.

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Η Εταιρία

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – Η Εταιρία
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Ποσά σε €

Τακτικό
Αφορολόγητα Αποτελέσματα Σύνολο Ιδίων
αποθεματικό Αποθεματικά
εις νέον
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1.1.2016
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου (1.1- 30.06.2016)
Υπόλοιπο 30.06.2016

497.279,20

200.585,81

2.570.914,29

(6.764.806,06) (3.496.026,76)

497.279,20

200.585,81

2.570.914,29

(173.232,07)
(173.232,07)
(6.938.038,13) (3.669.258,83)

Υπόλοιπο την 1.1.2017
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου (1.1- 30.06.2017)
Υπόλοιπο 30.06.2017

497.279,20

200.585,81

2.570.914,29

(8.269.301,93) (5.000.522,63)

497.279,20

200.585,81

2.570.914,29

4.830,03
4.830,03
(8.264.471,90) (4.995.692,60)
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Γ5.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Όμιλος
30.06.2017
30.06.2016

Ποσά σε €

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Πλέον/μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσωμάτων και αϋλων παγίων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις / (αναστροφή προβλέψεων)
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότ.
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λειτουργικά κέρδη πρίν τις μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαραισμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες
(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσωμάτων και άυλων παγίων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες
(β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Λοιπές μεταβολές
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμ.διαθ.& ισοδύναμα
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Εταιρία
30.06.2017 30.06.2016

(18.956,98)

(261.881,99)

6.736,92 (243.988,89)

98.804,48
(15.295,35)
-

137.610,03
(15.295,35)
-

88.577,58 126.298,82
(15.295,35) (15.295,35)
-

-

-

113.408,92
177.961,07

117.124,49
(22.442,82)

113.149,94 115.595,16
193.169,09 (17.390,26)

(6.854,93)
11.932,93
(113.827,45)
(40.752,78)
28.458,84

86.156,93
(27.035,72)
(65.122,74)
7.629,69
(20.814,66)

6.889,85 108.389,54
(33.867,47) (11.644,52)
(97.471,27) (134.076,53)
(40.752,78)
9.748,49
27.967,42 (44.973,28)

(432,88)

(9.117,17)

28.025,96

(29.931,83)

(1.605,87)

-

-

-

(2.619,82)

(3.343,80)

-

-

-

(9.008,38)

-

-

-

(9.008,38)

-

-

25.406,14

(42.284,01)

27.772,80 (52.561,12)

130.075,73
155.481,87

104.201,53
61.917,52

29.619,55
57.392,35
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.

Γενικές Πληροφορίες
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Η εταιρία Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία με το
διακριτικό τίτλο Compucon A.B.E.E (εφεξής η “Εταιρία” ή η “Μητρική”) και οι θυγατρικές της
δραστηριοποιούνται:
Η μητρική Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών ΑΒΕΕ αναπτύσσει και παρέχει καινοτόμες
ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού και ηλεκτρονικών λύσεων υψηλής τεχνολογίας. Πιο
συγκεκριμένα δραστηριοποιείται:
1) Στην κατασκευή και πώληση ηλεκτρονικών εφαρμογών και λογισμικού για τον κλάδο του
κεντήματος.
2) Στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης στόλου οχημάτων με εφαρμογές τηλεματικής.
Η θυγατρική Compucon Japan δραστηριοποιείται στην πώληση προϊόντων ηλεκτρονικών
εφαρμογών και λογισμικού στον κλάδο του κεντήματος στην ιαπωνική αγορά.
Η θυγατρική Compite-nt ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης, σχεδίασης,
κατασκευής και εμπορίας συστημάτων κοπής και χάραξης με τεχνολογία laser.
Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο 9o χλμ.
της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Θέρμης και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.compucon.gr.
Η εταιρία Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία έχει τη
μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας και οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι
θυγατρικές εταιρίες οι οποίες περιελήφθησαν στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του ομίλου περιγράφονται στη σημείωση 2.3.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 εγκρίθηκαν
σύμφωνα με την από 22/09/2017 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

2.

Σημαντικές Λογιστικές Αρχές

2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της “COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.” της 30ης Ιουνίου 2017 που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως
και 30 Ιουνίου 2017, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός από την
αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις ερμηνείες τους, που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον
κανονισμό υπ’ αριθ. 1606/2002 μέχρι την 30/06/2017.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από την Διοίκηση στη διαδικασία
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εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των
λογιστικών μεθόδων της εταιρίας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες στις οικονομικές καταστάσεις που
καταρτίζει ο όμιλος σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο, προσαρμοσμένες με τις κατάλληλες
εξωλογιστικές εγγραφές, προκειμένου να εναρμονιστούν με τα ΔΠΧΑ.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής καθώς
και οι ενοποιημένες καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των
αντίστοιχων οικονομικών και ενοποιημένων καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2016.
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με τις εξαμηνιαίες
πλήρεις οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30/06/2016, οι οποίες
περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, μεθόδων και εκτιμήσεων που
εφαρμόστηκαν, καθώς και ανάλυση των σημαντικών κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων.

2.2

Νέα Πρότυπα, Ερμηνείες και Τροποποίηση Υφιστάμενων Προτύπων

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής
εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή
μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

2.2.1. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που εφαρμόζονται από
1.1.2015
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει
επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το
δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς
(ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια
όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η
διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει
σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που
ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία
ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του
σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.
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ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα
συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου
εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9.
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι
αμοιβαίως αποκλειόμενα.

2.2.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν υιοθετήθηκαν νωρίτερα από τον Όμιλο και την
Εταιρία
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9
καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει
ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να
εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει
τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών
κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να
προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισης τους. Η βασική
αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη
μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε
αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1 Ιανουαρίου 2019)
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι
να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα
ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής
να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με
διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας.
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Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά
τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό
χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του
ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών
στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν
είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές
εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού.
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν
αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης»
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες
για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα
έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που
ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της
καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και
συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των
ατομικών οικονομικών καταστάσεων.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και
της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών
καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής
από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των
θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2017)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από δάνεια που
επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε
ορισμένα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον
‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό
του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της
καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης
διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι
στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετρείται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την
συνάθροιση των λειτουργικών τομέων.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης
βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η
επίπτωσή της προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία»
Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο
αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι
συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της
αναπροσαρμογής.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που
παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικούς στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία
της οικονομικής οντότητας.

Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 29284/06/Β/93/10 |Αρ. Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 38317605000
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης | Πυλαία | Θεσσαλονίκη

29

COMPUCON A.B.E.E.

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 30ης Ιουνίου 2017

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες
δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται
από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν
αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να
προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι
επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7
«Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων»
δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις
παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο
παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού
στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.

2.3

Ενοποίηση

(α) Βάση Ενοποίησης
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις της
Μητρικής και των θυγατρικών εταιριών της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι θυγατρικές
εταιρίες που περιελήφθησαν στην ενοποίηση μαζί με τα σχετικά ποσοστά συμμετοχής.

Εταιρία

Χώρα έδρας

Ποσοστό συμμετοχής %

COMPUCON JAPAN

ΙΑΠΩΝΙΑ

60,00%

COMPITE - nt Α.Β.Ε.Ε

ΕΛΛΑΔΑ

95,97%

(β) Θυγατρικές Εταιρίες
Οι θυγατρικές είναι εταιρίες πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική. Η ενοποίηση των
θυγατρικών πραγματοποιείται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης από την ημερομηνία που
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αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών. Οι προσαρμογές των κονδυλίων των Ισολογισμών των θυγατρικών
εξωτερικού πραγματοποιούνται με τη μέθοδο της ισοτιμίας τέλους χρήσεως «Closing rate method».
Η λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση που ακολουθήθηκε είναι η μέθοδος της αγοράς.
Τα δικαιώματα της μειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της εύλογης αξίας. Σε
επόμενες χρήσεις, τυχόν ζημίες μερίζονται στη μειοψηφία κατ’ αναλογία, επιπλέον των δικαιωμάτων
μειοψηφίας. Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται κατάλληλα, ώστε να
συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του ομίλου.
Ο όμιλος ενοποίησε τις θυγατρικές εταιρίες που κατείχε πριν την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ
σύμφωνα με την ευχέρεια που παρασχέθηκε από το ΔΠΧΑ 1 όπου η λογιστική αξία της υπεραξίας,
στον Ισολογισμό έναρξης είναι η λογιστική αξία που υπολογίστηκε με την εφαρμογή των
προηγούμενων λογιστικών προτύπων, κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ, αφού γίνουν οι
προβλεπόμενες προσαρμογές.
Διεταιρικές συναλλαγές, διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ
των εταιριών του ομίλου διαγράφονται. Οι απραγματοποίητες ζημίες, διαγράφονται εφόσον δεν
υπάρχει ένδειξη απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των
θυγατρικών είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο.
Στον πίνακα μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Ομίλου στις «Λοιπές μεταβολές» το αναφερόμενο ποσό
αφορά αναγνώριση δικαιωμάτων μειοψηφίας λόγω μεταβολής ποσοστού θυγατρικής στην
Ιαπωνία.

2.4

Μετατροπή ξένων νομισμάτων

(α) Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς
Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της εταιρίας από την 1η Ιανουαρίου 2002 είναι το ευρώ και κατά
συνέπεια οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€).
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις
ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις
συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης.
(β) Θυγατρικές εταιρίες
Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών του ομίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό
νόμισμα από τη μητρική γίνεται με την ισοτιμία τέλους χρήσεως και με την επίσημη τιμή
συναλλάγματος της περιόδου. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε
αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων και μεταφέρονται στο αποτέλεσμα με την πώληση των
επιχειρήσεων αυτών.

2.5

Πληροφόρηση κατά τομέα

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου
να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και
αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία
γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
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2.6

Ενσώματα πάγια

Τα ενσώματα πάγια, επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος
κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Το
κόστος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κέρδη ή ζημίες από αντιστάθμιση του συναλλαγματικού
κινδύνου κατά την αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεματικό των
ιδίων κεφαλαίων.
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των
ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο μελλοντικά οικονομικά
οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις
καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι υπολειμματικές
αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο
ισολογισμό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι
διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα
στη ωφέλιμη ζωή τους, εκτός της περιπτώσεως των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρίας που
βρίσκονται σε μισθωμένα κτίρια και αποσβένονται ανάλογα με τα έτη της μίσθωσης, που έχει ως
κατωτέρω:

Περιγραφή Πάγιου Περιουσιακού Στοιχείου

Εκτιμώμενη Ωφέλιμη Διάρκεια Ζωής (σε έτη)

Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Λοιπός εξοπλισμός

2.7

5 - 10
8
5 - 10

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

(α) Σήματα και άδειες
Τα σήματα και οι άδειες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η
οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα έτη όπου η εταιρία έχει δικαίωμα χρήσης των σημάτων και
αδειών.
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(β) Λογισμικό – λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η
οποία υπολογίσθηκε σε 4-6 χρόνια.
(γ) Εσωτερικά δημιουργούμενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισμικού καταχωρούνται ως
έξοδα όταν γίνονται. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων
λογισμικών που ελέγχονται από τον όμιλο καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν
ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: α) δημιουργείται ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, β)
πιθανολογείται ότι το δημιουργούμενο περιουσιακό στοιχείο θα αποφέρει μελλοντικά οικονομικά
οφέλη και γ) το κόστος ανάπτυξης μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα.
Τέτοιες δαπάνες
περιλαμβάνουν αμοιβές προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων. Τa ιδιοπαραγόμενα προϊόντα
λογισμικού αποσβένονται στην ωφέλιμη ζωή τους η οποία υπολογίσθηκε σε πέντε (5) έτη.

2.8

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως.
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους,
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο
για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης
προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.
Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως
το ύψος της ανακτήσιμης.
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία
προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης
μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής.
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης
αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε
προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις.
Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο
έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο
αποθεματικό αναπροσαρμογής.
Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες
δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών.
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Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις της εταιρίας αφορούν σε μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα
οποία δεν κατατάσσονται ως α) Δάνεια και απαιτήσεις, β) Επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη ή
γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την
πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της εμπορικής
συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το
στοιχείο.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. Για
τους συμμετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινομηθεί ως διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος
κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά
μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης
των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των
αποτελεσμάτων.

2.10 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το
κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών περιλαμβάνει το άμεσο εργατικό κόστος, το κόστος
των υλικών και αναλογία του γενικού κοινού κόστους παραγωγής.
Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια
της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει
περίπτωση.
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζονται εφόσον κρίνεται
απαραίτητο.

2.11 Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα εάν
προκύψουν σοβαροί λόγοι απομείωσης τότε το αναπόσβεστο υπόλοιπο της απαίτησης θεωρείται
ως ζημία. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν
υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι ο όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσματα.

2.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και
τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού
ρίσκου.
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2.13 Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιμες προνομιούχες
μετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά
την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος
κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση)
εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή
ακυρωθούν.
Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών, καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά
κόστη και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια
κεφάλαια.

2.14 Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη
χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
Η Διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι τα επιτόκια των δανειακών της συμβάσεων ισοδυναμούν με τα
τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε
προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Οποιαδήποτε διαφορά
μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων.

2.15 Φόρος εισοδήματος
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού σύμφωνα με τους
φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων
λειτουργούν οι θυγατρικές του εξωτερικού. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει
το φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της κάθε εταιρίας όπως αναμορφώνεται στη
φορολογική τους δήλωση και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά
θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές.

2.16 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που
δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
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2.17 Παροχές στο προσωπικό
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο
όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση περιλαμβάνουν μόνο
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 η εταιρία
καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους της ανάλογα με τα
έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών, και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση).
Η εταιρία για τον προσδιορισμό του συνολικού κόστος δεν προέβη σε
αναλογιστική μελέτη εξαιτίας του μικρού αριθμού εργαζομένων (17 άτομα ο όμιλος και 14 άτομα η
μητρική) που απασχολεί, θεωρώντας ότι το κόστος σύνταξης της αναλογιστικής μελέτης θα
υπερέβαινε τα πιθανά οφέλη των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Η υποχρέωση που
καταχωρείται στον Ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία
της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή η οποία έχει καταστεί δεδουλευμένη. Η μεθοδολογία
που ακολουθήθηκε θεώρησε ότι το σύνολο του προσωπικού θα συνταξιοδοτηθεί από την εταιρία,
μη λαμβάνοντας υπόψη πιθανή αποχώρηση ή απόλυση του υφιστάμενου προσωπικού.

2.18 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως
αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, για την οποία είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων
για το διακανονισμό της και το απαιτούμενο ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται ούτως ώστε να
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο,
προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν
καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για
εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται
εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.

2.19 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ
και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Τα ενδοεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο
απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
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β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε
σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου.
δ) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.

2.20 Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται
από τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.
Οι λοιπές μισθώσεις
κατατάσσονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Εκμισθωτής
Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση τη
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Τα ποσά που οφείλονται από μισθωτές βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται ως
απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Τα σχετικά έσοδα καταχωρούνται
στα αποτελέσματα με τρόπο που να δίνει μια σταθερή, διαχρονικά, απόδοση επί της εκάστοτε
ανεξόφλητης καθαρής επένδυσης του ομίλου.
Μισθωτής
Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με βάση τη
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται ως
περιουσιακά στοιχεία του ομίλου αποτιμώμενα, κατά τη σύναψη της μίσθωσης, στην εύλογη αξία
τους ή εφόσον είναι μικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων μισθωμάτων. Η
σχετική υποχρέωση στον εκμισθωτή καταχωρείται στον ισολογισμό ως υποχρέωση από
χρηματοδοτική μίσθωση. Οι μισθωτικές πληρωμές μερίζονται σε χρηματοοικονομικό έξοδο και σε
καταβολή υποχρέωσης με τρόπο που να δίνει σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της
υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό έξοδο καταχωρείται στα έξοδα εκτός εάν σχετίζεται άμεσα με
περιουσιακό στοιχείο (βλέπε ανωτέρω).

2.21 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας καταχωρείται ως υποχρέωση στις
οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
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2.22 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι
η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους
όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα καταχωρούνται σε μεταβατικούς
λογαριασμούς και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ούτως ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα
που προορίζονται να αποζημιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά
ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως κρατικές
επιχορηγήσεις επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο σύμφωνα με την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών
περιουσιακών στοιχείων.

2.23 Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου
να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και
αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας ορίζεται μία
γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.

2.24 Λοιπές σημαντικές πληροφορίες
Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως
εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2017, είναι αρνητικά και κατά
συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρμογής των διατάξεων της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Επιπλέον οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες
από το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά ποσό € 4.766.960.13 και € 3.916.392,27 για τον Όμιλο και την
Εταιρεία αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεων αφορά σε τραπεζικά δάνεια.
Για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από την ανωτέρω κατάσταση:
α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30.06.2017 ενέκρινε ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιότητας
στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, να εξετάσει τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της σχέσης των
ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του
εδαφίου γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές
συνθήκες της αγοράς καθώς και τα στοιχεία της εταιρίας και να προτείνει την ακριβή διαδικασία
επίλυσης του ανωτέρω θέματος, στο αμέσως προσεχές μέλλον. Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι η Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας είχε αποφασίσει την 05.08.2015 να μην προχωρήσει στην
παρούσα φάση σε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, δεδομένης της πρωτόγνωρα
αρνητικής οικονομικής συγκυρίας που θα καθιστούσε την προοπτική προσέλκυσης κεφαλαίων από
υφιστάμενους μετόχους, πλην του βασικού μετόχου, εξαιρετικά απίθανη.
Την παρούσα στιγμή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επίτευξη ικανοποιητικής αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαίως εξετάζει και παρακολουθεί
διαρκώς τις οικονομικές εξελίξεις και πιθανούς επιχειρηματικούς συσχετισμούς με σκοπό να εισηγηθεί
έγκαιρα προς την Γενική Συνέλευση την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής αν οι επιχειρηματικές
συνθήκες μεταβληθούν.
β) Η εταιρία ανεξάρτητα από όλα αυτά και σε συνεργασία με μεγάλο οίκο Συμβούλων, διεθνούς
κύρους εκπόνησε στο πρόσφατο παρελθόν ένα πλήρες Business Plan για τις επόμενες διαχειριστικές
χρήσεις, το οποίο και παρέδωσε στις δανείστριες τράπεζες. Έκτοτε τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί για
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την εταιρία επί το δυσμενέστερο. Ταυτόχρονα και προκειμένου να επέλθει νέα βιώσιμη ρύθμιση των
δανειακών της υποχρεώσεων, η εταιρία ευρίσκεται σε επικοινωνία με τις δανείστριες τράπεζες στα
πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224 / 2013, με μία εξ αυτών να έχει ανταποκριθεί θετικά και
να επέλθει ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρίας προς την τράπεζα.
Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, για τις χρήσεις έως και το 2004
(οικονομικό έτος 2005). Η όποια φορολογική υποχρέωση που προέκυψε από τον φορολογικό
έλεγχο, ενσωματώθηκε στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3888/2010 η εταιρεία στις 21/12/2011 υπήχθη στις διατάξεις της
αυτόματης περαίωσης για τις χρήσεις από το 2005 έως και το 2009 (οικονομικό 2010).
Το ποσό της περαίωσης ύψους € 158.865,65 απεικονίσθηκε στις οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης του 2011, και έχει καταβληθεί πλήρως.
Σημειώνουμε ότι φορολογικά η μητρική, για τη χρήση του 2010 δεν έχει εξετασθεί από τις φορολογικές
αρχές. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 η μητρική εταιρεία καθώς και η θυγατρική της Compite Α.Ε.
έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Η θυγατρική Compite-nt στα πλαίσια των διατάξεων του νόμου 3888/10 σχετικά με την εφαρμογή της
περαίωσης των ανέλεγκτων χρήσεων προέβη στην αυτόματη περαίωση των χρήσεων από αυτή του
2003 (οικονομικό έτος 2004) έως και τη χρήση του 2006 (οικονομικό έτος 2007). Παραμένουν προς
έλεγχο οι χρήσεις από το 2007 (οικονομικό έτος 2008) έως τη χρήση του 2010 (οικονομικό έτος 2011)
καθώς και το 2016.
Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου η διοίκηση έκρινε φρόνιμο να μην
προβεί σε περαιτέρω πρόβλεψη φόρου εισοδήματος, πέραν αυτής των € 25.000,00 που υπολόγισε
στο τέλος της χρήσεως του 2008, για τις ανέλεγκτες χρήσεις με σκοπό την κάλυψη τυχών
προσαυξήσεων. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι ανωτέρω αναφερθείσες προβλέψεις, συμπεριελήφθησαν στις οικονομικές καταστάσεις της
31.12.2009.
Η θυγατρική του εξωτερικού Compucon Japan δεν έχει ελεγχθεί εκ συστάσεως (2005).
Επίσης έως και την παρούσα στιγμή δεν εκκρεμούν φορολογικά δικαστικές υποθέσεις, των οποίων η
έκβαση θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου.

2.25 Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμασθεί με βάση τη δυνατότητα της Εταιρίας και του
Ομίλου να διατηρηθεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
Η εγκυρότητα της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την επιτυχή προσπάθεια της Διοίκησης να
εφαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια και την εφαρμογή του δανειακού προγράμματος όπως
ισχύει.

3.

Πληροφόρηση Κατά Τομέα και Άλλες Πληροφορίες

Κατά την 30η Ιουνίου 2017 οι δραστηριότητες της εταιρείας συνιστούν ένα επιχειρηματικό τομέα,
αυτόν της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρονικών εφαρμογών και λογισμικού για τον κλάδο του
κεντήματος.
Συνεπώς το κύριο ενδιαφέρον πληροφόρησης κατά τομέα επικεντρώνεται στη γεωγραφική κατανομή
της δραστηριότητας του ομίλου όπου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται δύναται να
διαχωριστούν βάσει του διαφορετικού κινδύνου και αποδόσεων.
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Οι γεωγραφικοί τομείς του Ομίλου λειτουργούν σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές και διευθύνονται
από την έδρα.
Η κύρια χώρα (έδρα) της εταιρείας είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές λειτουργίας είναι κυρίως οι τόποι
παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών και οι τόποι πώλησης αυτών.
Οι πωλήσεις του Ομίλου γίνονται κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής, της Ασίας και ειδικότερα στην Ιαπωνία όπου λειτουργεί η θυγατρική εταιρία
Compucon Japan.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω τομέων κατά τις περιόδους που έληξαν την 30/06/2017 και
30/06/2016 έχουν ως εξής:
6μηνο 2017
Ελλάδα

Ευρώπη
(πλην
Ελλάδος)

Ιαπωνία

Λοιπές
Χώρες

Πωλήσεις προ απαλ.ενδοετ.συναλλαγών

69.165,68

31.184,90

225.572,31

72.361,00

Σύνολο
398.283,89

Μείον : Διεταιρικές
Πωλήσεις μετά την απαλ.ενδοετ.συναλλαγών

(732,55)
68.433,13

31.184,90

(13.802,38)
211.769,93

72.361,00

(14.534,93)
383.748,96

Κόστος προ απαλ. Ενδοετ. Συναλλαγών

(1.307,40)

(1.195,70) (124.110,32)

(5.704,62)

(132.318,04)

732,55
(574,85)

13.802,38
(1.195,70) (110.307,94)

(5.704,62)

14.534,93
(117.783,11)

29.989,20

66.656,38

265.965,85

Μείον : Διεταιρικές
Κόστος μετά την απαλ. Ενδοετ. Συναλλαγών
Μικτό κέρδος

67.858,28

101.461,99

Λειτουργικές δαπάν ες
Άλλα έσοδα-έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα

(395.308,81)
223.794,90
94.451,94

Χρηματοοικον ομικό κόστος
Αποτέλεσμα προ φόρων

(113.408,92)
(18.956,98)

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα μετά φόρων

(1.906,89)
(20.863,87)

Δικαιώματα μειοψηφίας
Καθαρό αποτέλεσμα 6μήνου

(3.119,09)
(17.744,78)
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Ευρώπη
(πλην
Ελλάδος)

6μηνο 2016
Ελλάδα

Ιαπωνία

Λοιπές
Χώρες

Πωλήσεις προ απαλ.ενδοετ.συναλλαγών

55.055,89

63.888,13

276.457,11 175.254,14

Σύνολο
570.655,27

Μείον : Διεταιρικές
Πωλήσεις μετά την απαλ.ενδοετ.συναλλαγών

(696,51)
54.359,38

63.888,13

(9.833,12)
266.623,99 175.254,14

(10.529,63)
560.125,64

Κόστος προ απαλ. Ενδοετ. Συναλλαγών

(2.051,95)

(3.134,33) (149.722,76) (13.590,84)

(168.499,88)

Μείον : Διεταιρικές
Κόστος μετά την απαλ. Ενδοετ. Συναλλαγών

696,51
(1.355,44)

9.833,12
(3.134,33) (139.889,64) (13.590,84)

10.529,63
(157.970,25)

Μικτό κέρδος

53.003,94

60.753,80

126.734,35 161.663,30

402.155,39

Λειτουργικές δαπάν ες
Άλλα έσοδα-έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα

(602.650,94)
55.738,05
(144.757,50)

Χρηματοοικον ομικό κόστος
Αποτέλεσμα προ φόρων

(117.124,49)
(261.881,99)

Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα μετά φόρων

70.756,82
(191.125,17)

Δικαιώματα μειοψηφίας
Καθαρό αποτέλεσμα 6μήνου

2.251,91
(193.377,08)

Άλλες πληροφορίες την 30/06/2017 και 30/06/2016 έχουν ως κάτωθι:
Απαλειφή
6μηνο 2017
Ελλάδα

Λοιπές
Χώρες

διατομεακών
συναλλαγών

Εν σώματα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία Εν εργητικού
Συμμετοχές
Υποχρεώσεις

31.243,88
390.381,27
2.245.683,18
42.319,82
(8.319.412,45)

Σύνολο
12.948,08
(11.070,82)
33.121,14
390.381,27
154.470,25 (1.202.146,43)
1.198.007,00
(42.319,82)
0,00
(46.132,17)
1.083.608,34 (7.281.936,28)

Καθαρό Σύνολο Ενεργητικού

(5.609.784,30)

121.286,16

533,90

-770,08

Επενδύσεις παγίων

12μηνο 2016
Ελλάδα

Λοιπές
Χώρες

(171.928,73) (5.660.426,87)
-

Απαλειφή
διατομεακών
συναλλαγών

Εν σώματα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά στοιχεία Εν εργητικού
Συμμετοχές
Υποχρεώσεις

40.851,02
476.259,56
2.203.108,85
42.319,82
(8.357.253,59)

15.178,08
(11.070,82)
180.334,10 (1.195.247,22)
(42.319,82)
(63.952,37) 1.076.709,13

Καθαρό Σύνολο Ενεργητικού

(5.594.714,34)

131.559,81

1.765,79

1.323,42

Επενδύσεις παγίων

-236,18

Σύνολο
44.958,28
476.259,56
1.188.195,73
0,00
(7.344.496,83)

(171.928,73) (5.635.083,26)
-

3.089,21

Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες» ύψους € 42.319,82 αφορά μόνο τη
συμμετοχή στο Κεφάλαιο της θυγατρικής στην Ιαπωνία Compucon Japan.
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Μετά από τις μεταβολές στο Μετοχικό Κεφάλαιο των θυγατρικών με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
προς την μητρική Compucon Α.Β.Ε.Ε. και την εν συνεχεία πρόβλεψη απομείωσης των συμμετοχών
της τελευταίας στο κεφάλαιο αυτών, διαμορφώθηκε το ως άνω ποσό των € 42.319,82.
Συγκεκριμένα η απεικόνιση διαχρονικά των συμμετοχών αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της
μητρικής, έγινε για μεν την Compite-nt ABEE, κατ’ αρχάς βάσει πορίσματος αποτίμησης εκ μέρους
διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους οίκου, στον οποίο είχε ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία. Από το
αποτέλεσμα αυτής της αποτίμησης, όσον αφορά την επένδυση της μητρικής, προέκυψε διαφορά
υποτίμησης ύψους € 219.883,45 η οποία ενσωματώθηκε στα αποτελέσματα της χρήσεως του 2008
και συγκεκριμένα στα αποτελέσματα στα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου αυτής. Επίσης στη χρήση
του 2008 η Διοίκηση της εταιρίας προέβη σε περαιτέρω μείωση της συμμετοχής της στην εν λόγω
θυγατρική αποτιμώντας τη συμμετοχή της σε αξίες τρέχουσας ρευστοποίησης των αποθεμάτων και
του αναπόσβεστου πάγιου εξοπλισμού της. Αποτέλεσμα αυτής της αποτίμησης ήταν η κατά €
200.000,00 περαιτέρω απομείωση της αξίας της συμμετοχής της, η οποία και ενσωματώθηκε επίσης
στα αποτελέσματα της ίδιας περιόδου. Το 2009 η εταιρία συνεκτιμώντας και επανεξετάζοντας
διαρκώς τις οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες δυστυχώς συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την
οικονομική πορεία της Compite, προέβη από μόνη της κατά την περίοδο του Α’ εξαμήνου 2009 σε
νέα υποτίμηση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής κατά το ποσό των €
900.000,00. Εντός του Γ’ τριμήνου του 2009 η εταιρία απομείωσε περαιτέρω αξία συμμετοχής της στην
θυγατρική κατά το ποσό του € 1.500.000,00. Οι απομειώσεις της συμμετοχής της στην θυγατρική
ενσωματώθηκαν στα αποτελέσματα των περιόδων που έληξαν την 30.06.2009 και 30.09.2009
αντίστοιχα. Κατά την 31.12.2012 η διοίκηση της μητρικής εταιρίας διενήργησε έλεγχο αποτίμησης της
ημεδαπής Ελληνικής θυγατρικής Compite – nt ABEE εξαιτίας της ύπαρξης ενδείξεων για περαιτέρω
απομείωσης της αξίας της συμμετοχής της. Η βασικότερη ένδειξη ήταν η συνεχόμενη αρνητική
καθαρή θέση αυτής. Το ποσό της υποτίμησης της συμμετοχής ανήλθε στο ποσό των € 382.555,55,
το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσεως του 2012.
Για την Compucon Japan η απεικόνιση στις οικονομικές καταστάσεις έγινε με την αρχική τιμή κτήσης
της. Στη διαχειριστική χρήση του 2013 η θυγατρική εταιρεία Compucon Japan πραγματοποίησε
αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού ύψους €179.762,94.
Η αύξηση κεφαλαίου έγινε με
κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς τη μητρική εταιρεία Compucon SA. Η αξία κτήσης της
Compucon Japan σήμερα ανέρχεται στο ποσό των €42.319,82. Το ποσό προέκυψε ως εξής: Αρχική
κτήση €145.475,71 πλέον αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού ύψους €179.762,94 και εν συνεχεία
σύμφωνα με την από 24/03/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής απομείωση της
συμμετοχής της μητρικής στη θυγατρική έως το ποσό της καθαρής θέσης που εμφάνιζε η θυγατρική
την 31η Μαρτίου του 2013 κατά το ποσό των €258.019,88. Τέλος δυνάμει του από 14/01/2014
Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ της μητρικής εταιρίας Compucon SA και του Διευθύνοντος
Συμβούλου της θυγατρικής Compucon Japan κυρίου Hiroaki Futaya, συμφωνήθηκε η μεταβίβαση
από την πρώτη στο δεύτερο ποσοστού 40% των μεριδίων της θυγατρικής στην Ιαπωνία. Το
συμφωνηθέν τίμημα των μεταβιβαζόμενων μεριδίων ορίσθηκε στο ένα JPY ανά μερίδιο, ήτοι στο
συνολικό ποσό των τριακοσίων τριάντα έξι JPY.

4.

Ανάλυση Κονδυλίων Οικονομικών Καταστάσεων

4.1

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια κίνηση 6μήνου 2017 Ομίλου
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Ενσώματα πάγια κίνηση 6μήνου 2017 Ομίλου
Εγκ/σεις σε
ακινητα
τριτων

Ποσά σε €

Μηχ/γικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος
31.12.2016
προσθήκες περιόδου

22.615,47

413.742,13

65.289,99

1.072.107,90

1.573.755,49

(770,08)

533,90

538,12

(39,98)

261,96

μειώσεις περιόδου

-

-

-

-

-

21.845,39

414.276,03

65.828,11

1.072.067,92

1.574.017,45

31.12.2016

7.437,41

393.760,54

56.363,96

1.071.235,30

1.528.797,21

προσθήκες περιόδου

2.531,88

8.601,77

558,62

406,83

12.099,10

30.06.2017
Αποσβέσεις

μειώσεις περιόδου

-

-

-

-

-

9.969,29

402.362,31

56.922,58

1.071.642,13

1.540.896,31

30.06.2017

11.876,10

11.913,72

8.905,53

425,79

33.121,14

31.12.2016

15.178,06

19.981,59

8.926,03

872,60

44.958,28

30.06.2017
Αναποσβεστη αξία

Ενσώματα πάγια κίνηση 6μήνου 2017 Εταιρίας

Ενσώματα πάγια κίνηση 6μήνου 2017 Εταιρίας
Εγκ/σεις σε
ακινητα
τριτων

Ποσά σε €

Μηχ/γικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος
31.12.2016

-

214.217,51

49.612,16

998.360,33

1.262.190,00

προσθήκες περιόδου

-

-

-

-

-

μειώσεις περιόδου

-

-

-

-

-

30.06.2017

-

214.217,51

49.612,16

998.360,33

1.262.190,00

31.12.2016

-

198.363,35

40.686,13

997.488,30

1.236.537,78

προσθήκες περιόδου

-

1.160,00

1.092,47

446,82

2.699,29

μειώσεις περιόδου

-

-

-

-

-

30.06.2017

-

199.523,35

41.778,60

997.935,12

1.239.237,07

30.06.2017

-

14.694,16

7.833,56

425,21

22.952,93

31.12.2016

-

15.854,16

8.926,03

872,03

25.652,22

Αποσβέσεις

Αναποσβεστη αξία

Το σύνολο των αποσβέσεων κατά € 2.699,30 της εταιρίας (2016: €2.699,30) και κατά €12.099,12 του
ομίλου (2016: €16.378,19) βάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου. Επί των ενσώματων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ούτε έχουν συσταθεί
ενέχυρα.
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4.2

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Μεταβολές Άυλων περιουσιακών στοιχείων Ομίλου
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία κίνηση 6μήνου 2017 Ομίλου
Σήματα &
άδειες

Εσωτερικώς
δημιουργούμενα Υπό εκτέλεση
άϋλα περ. στοιχεία

Δαπάνες
λογισμικού

Ποσά σε €

Σύνολο

Κόστος
31.12.2016

302.897,48

1.927.643,23

6.343.307,59

208.356,24

8.782.204,54

-

-

-

-

-

προσθήκες περιόδου
μειώσεις περιόδου
30.06.2017

-

-

-

-

-

302.897,48

1.927.643,23

6.343.307,59

208.356,24

8.782.204,54

280.603,04

1.946.696,80

6.078.645,14

-

8.305.944,98

5.144,88

17.256,58

63.476,83

-

85.878,29

Αποσβέσεις
31.12.2016
προσθήκες περιόδου
μειώσεις - μεταφορές

-

-

-

-

-

285.747,92

1.963.953,38

6.142.121,97

-

8.391.823,27

30.06.2017

17.149,56

(36.310,15)

201.185,62

208.356,24

390.381,27

31.12.2016

22.294,44

(19.053,57)

264.662,45

208.356,24

476.259,56

30.06.2017
Αναποσβεστη αξία

Μεταβολές Άϋλων περιουσιακών στοιχείων Εταιρίας
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία κίνηση 6μήνου 2017 Εταιρίας
Σήματα &
άδειες

Εσωτερικώς
δημιουργούμενα Υπό εκτέλεση
άϋλα περ. στοιχεία

Δαπάνες
λογισμικού

Ποσά σε €

Σύνολο

Κόστος
302.897,48

2.037.587,57

6.343.307,59

208.356,24

8.892.148,88

προσθήκες περιόδου

-

-

-

-

-

μειώσεις - μεταφορές

-

-

-

-

-

302.897,48

2.037.587,57

6.343.307,59

208.356,24

8.892.148,88

280.603,04

2.001.527,94

6.133.758,34

-

8.415.889,32

5.144,88

17.256,58

63.476,83

-

85.878,29

31.12.2016

30.06.2017
Αποσβέσεις
31.12.2016
προσθήκες περιόδου
μειώσεις - μεταφορές

-

-

-

-

-

285.747,92

2.018.784,52

6.197.235,17

-

8.501.767,61

30.06.2017

17.149,56

18.803,05

146.072,42

208.356,24

390.381,27

31.12.2016

22.294,44

36.059,63

209.549,25

208.356,24

476.259,56

30.06.2017
Αναποσβεστη αξία

Οι αποσβέσεις της εταιρίας κατά €85.878,29 (2016: €123.599,52) και του ομίλου κατά €85.878,29
(2016: €123.599,52) βάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου.
Τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε δαπάνες ανάπτυξης
προϊόντων λογισμικού (βλέπε σημ. 2.7). Οι ανωτέρω δαπάνες πληρούν τις προϋποθέσεις
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αναγνώρισης ως άϋλου περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 «Άϋλα περιουσιακά
στοιχεία».

4.3

Επενδύσεις σε θυγατρικές

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες αναλύονται ως ακολούθως:

Επενδύσεις σε θυγατρικές
Επωνυμία

Χώρα
εγκατάστασης

% Ποσοστό
συμμετοχής

COMPITE

ΕΛΛΑΔΑ

95,97%

COMPUCON JAPAN

ΙΑΠΩΝΙΑ

60,00%

ΣΥΝΟΛΑ

Κόστος
κτήσης

Ποσό
απομείωσης

3.202.439,00 (3.202.439,00)
325.238,65

Υπόλοιπο
κτήσης
-

(282.918,83)

42.319,82

3.527.677,65 (3.485.357,83)

42.319,82

Η απομείωση της συμμετοχής στην θυγατρική Compite έγινε εντός της χρήσης του 2008 κατά το
ποσό των €419.883,45 και εντός της χρήσης του 2009 κατά το ποσό των €2.400.000,00. Επίσης στην
χρήση 2012 έγινε επιπλέον απομείωση της συμμετοχής στο υπόλοιπο της τιμής κτήσης κατά το ποσό
€382,555,55. Οι παραπάνω απομειώσεις έγιναν στα βιβλία της μητρικής.
Η απομείωση της συμμετοχής στη θυγατρική Compucon Japan έγινε εντός της προηγούμενης
χρήσης κατά το ποσό των €258.019,88 και εντός της τρέχουσας χρήσης κατά ποσό € 24.898,98.
Βάσει Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 14.01.2014 μεταξύ της μητρικής εταιρίας και του Διευθύνοντος
Συμβούλου της θυγατρικής Compucon Japan Hiroaki Futaya, συμφωνήθηκε η μεταβίβαση από την
πρώτη στον δεύτερο ποσοστού 40% των μεριδίων της θυγατρικής στην Ιαπωνία. Το τίμημα της
μεταβίβασης, είναι ένα (1) JPY ανά μερίδιο. Τα μεταβιβαζόμενα μερίδια είναι 336 επί συνόλου 840
μεριδίων συνολικού τιμήματος 336 JPY.

4.4

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

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

Ποσά σε €

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Όμιλος
Εταιρία
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
422.965,29 445.293,49 204.746,31 227.074,51
(39.860,32) (60.281,64) (39.860,32) (60.281,64)
383.104,97 385.011,85 164.885,99 166.792,87

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής:
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Κίνηση λογαριασμού Αναβαλλόμενου Φόρου
Ποσά σε €

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο τέλους

Όμιλος
30.06.2017 31.12.2016
385.011,86 653.161,94

Εταιρία
30.06.2017 31.12.2016
166.792,88 493.585,34

(1.906,89) (268.150,08)
383.104,97 385.011,86

(1.906,89) (326.792,46)
164.885,99 166.792,88

Ανάλυση Αναβαλλόμενου Φόρου:
Όμιλος
30.06.2017 31.12.2016

Ποσά σε €

Κατηγορίες
Ενσώματα και Ασώματα πάγια
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Προβλέψεις συναλλαγματικών διαφορών
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Φορολογικές ζημίες
Σύνολα

4.5

(39.860,32)
4.569,95
8.433,30
409.962,04
383.104,97

Εταιρία
30.06.2017 31.12.2016

(60.281,64)
16.388,20
8.433,30
420.471,99
385.011,85

(39.860,32)
4.569,95
8.433,30
191.743,06
164.885,99

(60.281,64)
16.388,20
8.433,30
202.253,01
166.792,87

Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ποσά σε €

Διαθέσιμα για πώληση χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολα

Όμιλος
Εταιρία
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
26.408,92 26.408,92 26.408,92 26.408,92
9.253,22
8.290,36
4.487,00
4.487,00
35.662,14 34.699,28 30.895,92 30.895,92

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μετοχές μίας
ανώνυμης εταιρίας, της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης Α.Ε., μη εισηγμένης στο Χ.Α., η οποία
αποτιμήθηκε στο κόστος κτήσης της, ήτοι ποσού €26.408,92. Ο αριθμός των μετοχών που κατέχει η
εταιρία είναι 7.700 και αντιπροσωπεύει το ποσοστό του 1,96%.

4.6

Αποθέματα

Το σύνολο των αποθεμάτων του Ισολογισμού αφορά σε:

Ποσά σε €

Εμπορεύματα
Πρώτες & Βοηθητικές ύλες
Έτοιμα προϊόντα
Παραγγελίες
Πρόβλεψη για απαξίωση Αποθεμάτων
Σύνολα

Όμιλος
30.06.2017
31.12.2016
46.531,81
48.467,06
239.851,42 227.609,76
134.687,59 138.899,95
861,22
1.074,58
0,00
0,00
421.932,04 416.051,35
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Εταιρία
30.06.2017
31.12.2016
38.423,94
38.423,94
135.124,26 137.588,38
82.632,45
86.844,81
861,22
1.074,59
0,00
0,00
257.041,87 263.931,72
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4.7

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Ποσά σε €

Πελάτες
Επιταγές
Μείον: προβλέψεις απομείωσης
Μερικά σύνολα:
Πλέον:
Λοιπές απαιτήσεις
ΦΠΑ εισπρακτέο
Προκαταβολές
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων
επιχειρήσεων
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολα

Όμιλος
30.06.2017
31.12.2016
170.278,91 214.228,57
(57.084,49) (57.090,03)
113.194,42 157.138,54

Εταιρία
30.06.2017
31.12.2016
432.920,92 392.665,88
(56.927,15) (56.927,15)
375.993,77 335.738,73

34.898,90
12.875,00
11.206,11

8.117,03
18.013,21
1.770,03

12.875,00
-

183,48
18.013,21
-

-

-

807.182,01

802.535,54

29.651,55
201.825,98

37.318,70
587,25
6.299,60
222.357,51 1.196.638,03 1.162.770,56

Στις “Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων” το ποσό των € 807.182,01
περιλαμβάνει ισόποση απαίτηση από τη θυγατρική της εταιρεία Compite-nt. Αφορά δε καταθέσεις
της μητρικής εταιρείας Compucon ABEE, σε λογαριασμό της θυγατρικής της, με σκοπό την
προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση αυτής.
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί πως η θυγατρική εταιρία αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια προβλήματα
ταμιακής ρευστότητας, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και η μητρική εταιρία
γνωρίζοντας την αξία της τεχνογνωσίας που κατέχει η θυγατρική της, είχε αποφασίσει να την στηρίξει
οικονομικά έως ότου αναστραφεί το δυσμενές οικονομικό κλίμα.
Ήδη η θυγατρική έχει ήδη ολοκληρώσει την υλοποίηση παραγγελίας από την Ιαπωνία ενός
βιομηχανικού Laser μικτής αξίας 20,8 εκατομμυρίων γεν (JPY) ήτοι € 160.000,00 περίπου. Το εν λόγω
μηχάνημα ευρίσκεται στις εγκαταστάσεις του πελάτη στην Ιαπωνία σε πλήρη παραγωγική
διαδικασία. Η πρόθεση του πελάτη, σύμφωνα με δήλωσή του, είναι μετά την παράδοση του Laser
στην έδρα του και την θέση αυτού σε πλήρη λειτουργία, να θέσει νέα παραγγελία επιπλέον πέντε
ίδιων μηχανημάτων, συνολικής αξίας 104 εκατομμυρίων γεν (JPY). Οπότε κατόπιν της εξέλιξης αυτής
διαφαίνονταv σημαντικές δυνατότητες ανάκτησης της έως τώρα ταμειακής διευκόλυνσης προς τη
θυγατρική, δικαιώνοντας ταυτόχρονα και την απόφαση της μητρικής να την στηρίξει έως τώρα
οικονομικά. Δεδομένης όμως της δεινής οικονομικής θέσης της εταιρίας, πλέον δεν είναι δυνατή η
ομαλή συνέχιση της ανωτέρω δραστηριότητας, έως ότου η εταιρία εξασφαλίσει κεφάλαιο κίνησης
που θα επιτρέψει την υλοποίηση νέων παραγγελιών.
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού. Δεν υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από τους
πελάτες, καθώς η εταιρία έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι εισπρακτέες εντός των επόμενων δώδεκα μηνών, εκτός ορισμένων
απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους για
τις οποίες έχει γίνει εκτίμηση των ενδείξεων για τυχών απομείωση τους με την μέθοδο της
εξατομικευμένης έρευνας των απαιτήσεων.
Η μεταβολή της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
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Όμιλος
30.06.2017
31.12.2016

Ποσά σε €

Υπόλοιπο προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων:
Αρχικό υπόλοιπο
(Μείωση)
Τελικό υπόλοιπο

4.8

57.090,03

278.820,98

(5,54) (221.730,95)
57.084,49
57.090,03

Εταιρία
30.06.2017
31.12.2016
56.927,15

278.716,46

- (221.789,31)
56.927,15
56.927,15

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Ποσά σε €

Διαθέσιμα στο ταμείο
Διαθέσιμα σε τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολα

Όμιλος
Εταιρία
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
515,42
163,39
459,93
160,91
154.966,45 129.912,34
56.932,42
29.458,64
155.481,87 130.075,73
57.392,35
29.619,55

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη
ζήτηση.

4.9

Μετοχικό κεφάλαιο

Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών ονομαστικών μετοχών την 31/12/2010 ήταν 12.431.980 μετοχές,
με ονομαστική αξία 0,62 € ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 10/12/2007 απόφαση της έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπου είχε αλλάξει η ονομαστική αξία των μετοχών από €0,60 σε
€0,62 ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του άρθρου 22 Ν.1828/1989
ποσού €248.639,60, με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται στο ποσό των €7.707.827,60.
Στις 5 Ιανουαρίου 2011 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που αποφάσισε
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1.243.198,00 (με αύξηση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής από €0,62 σε €0,72), στα πλαίσια της υλοποίησης του Επενδυτικού της Σχεδίου που είχε
ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου προήλθε από την κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών και συγκεκριμένα Αποθεματικού από
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους €227.800,00, Αποθεματικού από αφορολόγητα Αποθεματικά
του Άρθρου 22 του Ν.1828/1989 ύψους €49.950,94, και Αποθεματικών από αφορολόγητα
Αποθεματικά του Ν.2601/1998 ύψους € 965.447,06.
Μετά την ως άνω αύξηση, από την 16/02/2011 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχονταν στο
ποσό των €8.951.025,60, διαιρούμενο σε 12.431.980 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
€0,72.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 06/05/2014, αποφάσισε, την αύξηση της ονομαστικής
αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της εταιρίας από €0,72 σε €7,92 με
ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών
μετοχών της εταιρίας από 12.431.980 σε 1.130.180 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές
(reverse split), σε αναλογία ένδεκα (11) υφιστάμενες κοινές μετοχές για κάθε μία (1) νέα κοινή μετοχή,
και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των € 6.894.098,00 με μείωση της ονομαστικής
αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €7,92 σε €1,82 ανά μετοχή, με σκοπό το
συμψηφισμό ισόποσων σωρευτικών ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.
Ακόμη αποφασίστηκε ο σχηματισμός αποθεματικού βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 4α του
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Ν.2190 ύψους €1.559.648,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής από €1,82 σε
€0,44.
Κατόπιν των ανωτέρω, από 08/07/2014 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €497.279,20
διαιρούμενο σε 1.130.180 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, τελικής ονομαστικής αξίας €0,44 η
κάθε μία.
Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.
Οι μέτοχοι και το ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία έχουν ως εξής:

Μέτοχοι

Αριθμός Μετοχών

Ποσοστό

511.708
618.472
1.130.180

45,28%
54,72%
100%

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ (ΠΟΣΟΣΤΟ <5%)
ΣΥΝΟΛΟ

4.10 Αποθεματικά
Ποσά σε €

Tακτικό Aποθεματικό
Aφορολόγητα Aποθεματικά
Λοιπά Αποθεματικά
Λοιπά Αποθεματικά από Συναλλαγματικές Διαφορές
Σύνολα

Όμιλος
30.06.2017
31.12.2016
200.585,81
200.585,81
2.560.745,28 2.560.745,28
10.169,01
10.169,01
54.340,01
58.819,75
2.825.840,11 2.830.319,85

Εταιρία
30.06.2017
31.12.2016
200.585,81
200.585,81
2.560.745,28 2.560.745,28
10.169,01
10.169,01
2.771.500,10 2.771.500,10

Τακτικό Αποθεματικό
Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής νομοθεσίας παρακρατείται το 5% τουλάχιστον των
καθαρών κερδών, μετά από φόρους, για την δημιουργία Τακτικού Αποθεματικού, το οποίο
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν την διανομή μερίσματος, του τυχόν του
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Κερδών και Ζημιών. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι
υποχρεωτική, όταν το υπόλοιπο του Τακτικού Αποθεματικού φτάσει το 1/3 του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Αφορολόγητα Αποθεματικά
Τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν αποθεματικά τα οποία δημιουργήθηκαν βάση του νόμου
2601/1998. Σε περίπτωση διανομής των θα φορολογηθούν.

4.11 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Ποσά σε €

Προμηθευτές
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολα

Όμιλος
Εταιρία
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
132.784,44 185.992,53 115.576,85 137.376,85
4.675,68
24.965,48
4.675,68
24.965,48
1.700.117,84 1.715.794,14 1.700.117,84 1.715.794,14
42.558,11
60.706,33
58,25
29.235,63
1.943,20
3.674,13
1.965,69
3.333,77
1.965,69
3.333,77
1.884.044,96 1.994.466,38 1.822.394,31 1.910.705,87
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Στο λογαριασμό «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους» της μητρικής περιλαμβάνεται
υποχρέωση προς τον βασικό μέτοχο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, κ. Βασίλειο Θωμαΐδη,
συνολικού ποσού € 1.700.117,84, το οποίο αφορά καταβολές με τη μορφή προσωρινής ταμειακής
διευκόλυνσης της εταιρίας.
Στον Λογαριασμό Έξοδα Χρήσης Δεδουλευμένα περιλαμβάνονται προβλέψεις εξόδων που αφορούν
τη χρήση.
Οι προβλέψεις αφορούν κυρίως Τηλεπικοινωνιακά κόστη, Ηλεκτρικό ρεύμα και
Χρηματοοικονομικά έξοδα. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των Προμηθευτών και λοιπών
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία.

4.12 Δάνεια
Όμιλος
30.06.2017
31.12.2016

Ποσά σε €

Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Λοιπά τραπεζικά δάνεια
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Δανείων
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα
στους επόμενους 12 μήνες
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Δανείων

Εταιρία
30.06.2017
31.12.2016

1.660.171,84
1.660.171,84

918.295,05
918.295,05

1.660.171,84
1.660.171,84

918.295,05
918.295,05

680.348,57

672.135,60

623.356,39

615.164,14

2.976.674,31

3.613.788,03

2.976.674,31 3.613.788,03

3.657.022,88

4.285.923,63

3.600.030,70 4.228.952,17

Το σύνολο των δανείων περιλαμβάνει υποχρεώσεις της εταιρείας προς τραπεζικούς οργανισμούς,
όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά από την αναπροσαρμογή τους κατόπιν διαβουλεύσεων με τις
επιμέρους δανείστριες τράπεζες. Έως την έναρξη αποπληρωμής των χρεολυσίων, στην κάθε
δανείστρια τράπεζα η εταιρεία έχει συμφωνήσει να καταβάλει μόνο τους δεδουλευμένους τόκους που
θα προκύπτουν.
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια είναι πληρωτέα μέχρι την 31/12/2019.
Η εταιρία ευρίσκεται ήδη σε διαβουλεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες για να ρυθμίσει τους όρους
αποπληρωμής του υφιστάμενου δανεισμού της. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας για την
διαχείριση του συνολικού δανεισμού της, εκπόνησε ήδη ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο και
υπέβαλλε σε αυτές.
Επίσης στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, έχει αρχίσει την σχετική συνδιαλλαγή
με τις τράπεζες καλύπτοντας τις τυπικές υποχρεώσεις των πρώτων σταδίων.
Για τους δουλεμένους τόκους εξυπηρέτησης δανείων σχηματίζονται προβλέψεις και επιβαρύνονται τα
αποτελέσματα κάθε διαχειριστικής περιόδου.
Περίοδος λήξης μακροπρόθεσμων δανείων

Ποσά σε €

1 ΕΩΣ 2
2 ΕΩΣ 5
Σύνολο

Όμιλος
30.06.2017
31.12.2016
241.149,50
918.295,05
1.419.022,34
0,00
1.660.171,84
918.295,05
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Την 30/06/2017 υπήρχαν ληξιπρόθεσμες δόσεις δανείων συνολικού ποσού € 2.219.122,95
δεδουλευμένοι τόκοι που έχουν λογιστεί έως την 30/06/2017, ποσού € 685.792,82.

και

Μία από τις δανείστριες τράπεζες η PROTON BANK στις 16/10/2013 κατήγγειλε την δανειακή
σύμβαση, συνολικού ύψους κεφαλαίου €333.500,01. Το συγκεκριμένο ποσό του δανείου μετά την
καταγγελία απεικονίζεται στον πίνακα των δανείων στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Εν συνεχεία
στις 19/02/2014 η εταιρία έγινε αποδέκτης Διαταγής Πληρωμής από την τράπεζα Eurobank Ergasias
(καθολικός διάδοχος της πρώην τράπεζες PROTON BANK). Η εταιρία άμεσα ενημέρωσε τις λοιπές
δανείστριες τράπεζες για το γεγονός και στην συνέχεια πληροφόρησε την Eurobank Ergasias, για την
έως τώρα εξέλιξη της επικοινωνίας της με τις λοιπές δανείστριες τράπεζες, αναφορικά με την
σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση του συνολικού της δανεισμού.
Παράλληλα με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ανατέθηκε στους νομικούς συμβούλους η κατάθεση αίτησης
ανακοπής της διαταγής πληρωμής.
Στις 23.12.2014 δημοσιεύθηκε η με αριθμ. 2113412014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Πιστωτικών τίτλων), η οποία: (α) δέχεται την ανακοπή μας και (β)
ακυρώνει την 1852/2014 διαταγή πληρωμής (της κα Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης).
Η εταιρία μετά από διαβουλεύσεις με την ALPHA BANK, μία από τις δανείστριες τράπεζες, ήλθε σε
συμφωνία αναδιάρθρωσης καταβολής του δανείου που της οφείλει, υπογράφοντας νέα δανειακή
Σύμβαση. Στα πλαίσια αυτής της νέας Σύμβασης η τράπεζα συμφώνησε στην κεφαλαιοποίηση των
έως τώρα ληξιπρόθεσμων δόσεων και τόκων, που της οφείλονταν.

4.13 Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η υποχρέωση της εταιρίας προς τα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτήν, για τη μελλοντική καταβολή
παροχών ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετρείται και απεικονίζεται με
βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Καθαρή υποχρέωση της εταιρίας για εργαζομένους την
30/06/2017 είναι €15.758,24 και για τον όμιλο επίσης €15.758,24. Το προσωπικό της εταιρίας
ανέρχεται, κατά την ίδια ημερομηνία σε 9 άτομα ενώ του ομίλου σε 12.

4.14 Επιχορηγήσεις
Όμιλος και Εταιρεία

Ποσά σε €

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως
Μεταφορά στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

Όμιλος
Εταιρία
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
50.101,53
80.692,23
50.101,53
80.692,23
(15.295,35)
34.806,18

(30.590,70)
50.101,53

(15.295,35)
34.806,18

(30.590,70)
50.101,53

Οι επιχορηγήσεις αφορούν την επιδότηση επενδυτικών έργων που υλοποίησε η εταιρία στα πλαίσια
Ερευνητικών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως:
 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
 Πόλοι Καινοτομίας
 Έργα ΠΑΒΕ
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 Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά
 Νέα Γενιά Κεντητικών Μηχανών

4.15 Έσοδα
Ανάλυση των εσόδων του ομίλου και της εταιρίας:

Ποσά σε €

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις προϊόντων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Λοιπά έσοδα
Σύνολα

Όμιλος
Εταιρία
1.11.11.11.130.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016
211.769,93 267.272,37
0,00
648,38
102.921,55 235.387,13 116.523,93 245.766,76
64.387,70
51.383,95
64.980,25
50.558,95
4.669,78
6.082,19
4.669,78
6.082,19
383.748,96 560.125,64 186.173,96 303.056,28

4.16 Λοιπά έσοδα – έξοδα εκμετάλλευσης

Ποσά σε €

Προμήθειες και έσοδα πωλήσεων
Επιχορηγήσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)
Σύνολα

Όμιλος
Εταιρία
1.11.11.11.130.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016
14.081,47
10.966,24
14.081,47
13.715,71
165.314,07
43.191,75 165.314,07
43.191,75
1.340,15
(4.708,91)
(682,36)
(4.409,80)
43.059,21
6.288,97
38.176,69
700,36
223.794,90
55.738,05 216.889,87
53.198,02

4.17 Φόρος εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:

Ποσά σε €

Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολa

Όμιλος
Εταιρία
1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016
(1.906,89)
70.756,82
(1.906,89)
70.756,82
(1.906,89)
70.756,82
(1.906,89)
70.756,82

Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
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Όμιλος

Εταιρία

1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016 1.1-30.06.2017 1.1-30.06.2016

Ποσά σε €

Κέρδη/(ζημία) προ φόρων
Φόροι υπολογιζόμενοι με τους εγχώριους
συντελεστές στα κέρδη 2016: 29%, 2015: 29%
Διαγραφή αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων από φορολογικές ζημίες
Επίδραση από αναστροφή πρόβλεψης για την οποία
δεν είχε υπολογισθεί αναβ. Φορολ. Απαίτηση
Λοιπές προσαρμογές
Επίδραση από αλλαγή φορολογικου συντελεστή
Σύνολa

(18.956,98)

(261.881,99)

6.736,92

(243.988,89)

5.497,52

75.945,78

(1.953,71)

70.756,78

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.404,41)

(5.188,96)
70.756,82

46,82
(1.906,89)

0,04
70.756,82

(1.906,89)

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτουν, για σκοπούς
προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής
αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή
deferred tax liabilities).
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν
επιμετρηθεί με την χρήση φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ την χρήση που αυτές
καταστούν οριστικές.
Σημειώνεται ότι το κονδύλιο της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης αποτελεί ενδεχόμενη
οφειλή που μπορεί να προκύψει κάτω από ορισμένες συνθήκες στο μέλλον.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 η μητρική εταιρεία καθώς και η θυγατρική της Compite – nt ABEE
έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Σημειώνουμε ότι φορολογικά η μητρική, για τη χρήση 2010 και 2016, καθώς και η θυγατρική Compite
– nt ΑΒΕΕ, από τη χρήση 2007 έως και την χρήση 2010 καθώς και για το 2016 δεν έχουν εξετασθεί από
τις φορολογικές αρχές.
Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου η διοίκηση έκρινε φρόνιμο να μην
προβεί σε περαιτέρω πρόβλεψη φόρου εισοδήματος, πέραν αυτής των €25.000,00 που υπολόγισε
στο τέλος της χρήσεως του 2008, για τις ανέλεγκτες χρήσεις με σκοπό την κάλυψη τυχών
προσαυξήσεων.
Εκτιμάμε ότι οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις.
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5.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με τις ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρίες:
 Έσοδα-Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
30.06.2017 30.06.2016

Ποσά σε €

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
·
Compite nt ABEE
·
Compucon Japan
·
Compucon LLC
Σύνολa

732,55
13.802,38
14.534,93

696,51
12.582,59
13.279,10

Οι πωλήσεις προς τα συνδεμένα μέρη, συνήθως παρέχονται στην βάση κόστους πλέον κέρδους το
οποίο δεν διαφέρει της γενικότερης τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.
 Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Εταιρεία
Compite πελάτης / προμηθευτής
Compucon Japan πελάτης / προμηθευτής
Σύνολa

Σχέση με
την εταιρία
Θυγατρική
Θυγατρική

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

276.469,35
4.520,55
280.989,90

-

 Απαιτήσεις και υποχρεώσεις με συνδεδεμένα μέρη

Εταιρεία
Compite ΑΒΕΕ προσωρινή Ταμειακή διευκόλυνση
Compucon Japan
Σύνολa

Σχέση με
την εταιρία
Θυγατρική
Θυγατρική

Απαιτήσεις από μη
Εμπορικές
συναλλαγές
807.182,01
807.182,01

Υποχρεώσεις από
μη Εμπορικές
συναλλαγές
-

 Συναλλαγές με Διοικητικά και Διευθυντικά στελέχη
Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης ανήλθαν σε και €69.514,98
για τον Όμιλο και €36.711,78 για την εταιρία. Δεν υφίστανται εκκρεμείς απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
μεταξύ των διευθυντικών στελεχών των συνδεδεμένων εταιριών και της μητρικής εταιρίας.
Στο λογαριασμό του Παθητικού «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» στο κλείσιμο της
εξεταζόμενης περιόδου περιλαμβάνεται υποχρέωση προς τον βασικό μέτοχο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρίας, κ. Βασίλειο Θωμαΐδη, ποσού €1.700.117,84, το οποίο αφορά καταβολές με τη
μορφή προσωρινής ταμειακής διευκόλυνσης.
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6.

54

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις

Η θυγατρική εταιρία Compite-nt ABEE στα πλαίσια της υπόθεσης σχετικά με την απαίτηση εκ μέρους
του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την επιστροφή επιχορήγησης ποσού € 806.286,92 την οποία είχε
εισπράξει η συγκεκριμένη εταιρία από αυτό, σε παρελθούσες χρήσεις, στα πλαίσια υλοποίησης του
Επενδυτικού Σχεδίου συστάσεώς της ως τεχνοβλαστός, για την εκμετάλλευση επιχειρηματικά, της
τεχνογνωσίας κοπής και χάραξης με laser, που είχε αναπτύξει από κοινού με το Πανεπιστήμιο της
Κρήτης, στις 03/04/2009 υπέβαλε αρμοδίως, όπως εδικαιούτω κατά το Νόμο, τις αντιρρήσεις της.
Την 18/01/2011 της επιδόθηκε η από 23/09/2010 εκδοθείσα απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά την οποία, η ΓΓΕΤ επιμένει στην αρχική Πράξη Καταλογισμού
και ζητά να της επιστραφεί το ποσό της χρηματοδότησης ποσού €806.286,92. Η θυγατρική εταιρία
όπως εξ’ αρχής είχε τοποθετηθεί, σχετικά με την αναμενόμενη απόφαση στην περίπτωση που δεν θα
είναι θετική, προσέφυγε στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, καταθέτοντας την από 07/02/2011 και με
αριθμό κατάθεσης 30/2011, Έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ταυτόχρονα (την ίδια ημέρα) η
εταιρία κατάθεσε Αίτηση για την Αναστολή εκτέλεσης και την χορήγηση Προσωρινής Διαταγής βάσει
της οποίας θα Αναστέλλεται η εκτέλεση της Πράξης καταλογισμού του Υφυπουργού Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Την 01/03/2011 ο Πρόεδρος του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου εξέδωσε Απόφαση με την οποία έκανε δεκτή την Αίτηση της εταιρίας για την Αναστολή
εκτέλεσης και χορηγεί Προσωρινή Διαταγή Αναστολής εκτέλεσης της Πράξης Καταλογισμού του
Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Την 23η Δεκεμβρίου του 2011 επιδόθηκε
στην εταιρία η καθαρογραμμένη οριστική Απόφαση του Ι Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την
οποία έκανε δεκτή την Αίτηση της εταιρίας για την Αναστολή εκτέλεσης της Πράξης καταλογισμού
του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, έως ότου εκδικασθεί η από
07/02/2011 και με αριθμό κατάθεσης 30/2011, Έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η έφεση αυτή εκδικάσθηκε ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 04.02.2014 και στις 06.04.2015
επιδόθηκε στην θυγατρική εταιρία η 0939/2015 απόφαση αυτού, σύμφωνα με την οποία ακυρώνεται
εν όλω η 11310/23.09.2010 πράξη καταλογισμού του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων για την επιστροφή του ποσού των €806.286,92.
Η εταιρία, μετά από την ως άνω εξέλιξη της υπόθεσης, προέβη εντός της τρέχουσας περιόδου στην
απαλοιφή της αρχικά εκτιμηθείσας πρόβλεψης του ποσού των 200.000,00.
Στις 29.06.2015 επιδόθηκε στην θυγατρική μας αναίρεση του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά της ως άνω απόφασης αυτού. Η θυγατρική σύμφωνα με
την εκτίμηση και γνώμη του νομικού της συμβούλου, ο οποίος εκτιμά πως υπάρχει αυξημένη
πιθανότητα να μην ευδοκιμήσει η αναίρεση αυτή εν αντιθέσει με την αυξημένη πιθανότητα να
απορριφθεί, δεν προχώρησε στον υπολογισμό σχετικής πρόβλεψης.
Επίσης, κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου η διοίκηση έκρινε φρόνιμο να
μην προβεί σε περαιτέρω πρόβλεψη φόρου εισοδήματος, πέραν αυτής των €25.000,00 που
υπολόγισε στο τέλος της χρήσεως του 2008, για τις ανέλεγκτες χρήσεις με σκοπό την κάλυψη τυχών
προσαυξήσεων.

7.

Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού

Μετά από την ημερομηνία κλεισίματος της εξεταζόμενης περιόδου, πέραν της απόφασης της Γενικής
Συνέλευσης που αναλυτικά αναφέρεται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν
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συνέτρεξαν σημαντικά γεγονότα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική
κατάσταση της εταιρίας.
Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΑΔΑΡΛΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΝ193479

Α.Δ.Τ. ΑΖ 696421

Α.Δ.Τ. Χ 253748
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Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
01.01.2017 - 30.06.2017
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Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2017 – 30.06.2017

Αρ. Μητρώου Α.Ε.: 29284/06/Β/93/10 |Αρ. Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 38317605000
9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης | Πυλαία | Θεσσαλονίκη
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