COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 29284/06/Β/93/10, ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.: 38317605000
Διεύθυνση έδρας Εταιρίας : 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (ποσά εκφρασμένα σε ΕΥΡΩ)
Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας : www.compucon.gr

Πρόεδρος

: Βασίλειος Θωμαΐδης

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Δ.Σ.

: Αννα Θωμαϊδου

των οικονομικών καταστάσεων: 22 Σεπτεμβρίου 2017

: Χαράλαμπος Φιλαδαρλής

Νόμιμος Ελεγκτής : Παναγιώτης Βασ. Πάτσης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921)

: Γεωργιτσέλη Ελένη

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

01.01-

01.01-

01.01-

01.01-

30.06.2017

30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων

Ελεγκτική εταιρία : PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε

(18.956,98)

(261.881,99)

6.736,92

(243.988,89)

Πλέον/μείον προσαρμογές για:

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Σύμφωνη Γνώμη με Θέμα Έμφασης
Αποσβέσεις ενσωμάτων και αϋλων παγίων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

(βλέπε σημείωση 4 στα Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες)

98.804,48

137.610,03

88.577,58

126.298,82

(15.295,35)

(15.295,35)

(15.295,35)

(15.295,35)

-

-

-

-

Προβλέψεις / (αναστροφές προβλέψεων)
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζημίες)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

30.06.2017

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2016

30.06.2017

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

31.12.2016

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων

33.121,14

44.958,28

22.952,93

25.652,22

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

390.381,27

476.259,56

390.381,27

476.259,56

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν δανειακών)

Λοιπά μή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

418.767,11

419.711,14

238.101,73

240.008,62

Αύξηση / (μείωση) υποχρ.παροχών προσωπικού

Αποθέματα

421.932,04

416.051,35

257.041,87

263.931,72

Καταβλημένοι φόροι

Απαιτήσεις από πελάτες

113.194,42

157.138,54

375.993,77

335.738,73

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

244.113,43
1.621.509,41

195.294,70
1.709.413,57

878.036,61
2.162.508,18

856.651,38
2.198.242,23

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

-

-

-

-

113.408,92

117.124,49

113.149,94

115.595,16

(6.854,93)

86.156,93

6.889,85

108.389,54

επενδυτικής δραστηριότητας

Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

11.932,93

(27.035,72)

(33.867,47)

(11.644,52)

(113.827,45)

(65.122,74)

(97.471,27)

(134.076,53)

(40.752,78)

7.629,69

(40.752,78)

9.748,49

-

-

-

-

(432,88)

(9.117,17)

(194,62)

(7.587,84)

28.025,96

(29.931,83)

27.772,80

(52.561,12)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
497.279,20

497.279,20

497.279,20

497.279,20

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

(6.180.578,46)

(6.158.353,94)

(5.492.971,80)

(5.497.801,83)

Είσπραξη/(πληρωμή) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

(1.013,95)

(3.343,80)

-

-

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής

(5.683.299,26)

(5.661.074,74)

(4.995.692,60)

(5.000.522,63)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων

-

-

-

-

22.872,39

25.991,48

-

-

Αγορά θυγατρικής

-

-

-

-

(5.660.426,87)

(5.635.083,26)

(4.995.692,60)

(5.000.522,63)

(1.605,87)

-

-

-

1.660.171,84

918.295,05

1.660.171,84

918.295,05
(2.619,82)

(3.343,80)

-

-

Μετοχικό Κεφάλαιο

Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων και αϋλων περιουσιακών στοιχείων

75.564,42

131.612,55

70.564,42

126.612,55

Σύνολο εισροών/(εκροών) από

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

3.657.022,88

4.285.923,63

3.600.030,70

4.228.952,17

επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.889.177,14

2.008.665,60

1.827.433,82

1.924.905,09

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο υποχρεώσεων

7.281.936,28

7.344.496,83

7.158.200,78

7.198.764,86

Λοιπές μεταβολές

-

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.621.509,41

1.709.413,57

2.162.508,18

2.198.242,23

Εξοφλήσεις δανείων

-

(9.008,38)

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

-

(9.008,38)

-

-

25.406,14

(42.284,01)

27.772,80

(52.561,12)

έναρξης χρήσης

130.075,73

104.201,53

29.619,55

64.782,64

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

155.481,87

61.917,52

57.392,35

12.221,52

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017

Σύνολο εισροών/(εκροών) από

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2016

30.06.2017

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα &

31.12.2016

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

(5.635.083,26)

(4.047.609,99)

(5.000.522,63)

(3.496.026,76)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (25.343,61)

(1.1.2017 & 1.1.2016 αντίστοιχα)

(180.534,95)

4.830,03

(173.232,07)

(4.228.144,94)

(4.995.692,60)

(3.669.258,83)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2017 & 30.06.2016 αντίστοιχα)

(5.660.426,87)
0,00

0,00

0,00
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-

01.01-

30.06.2017
383.748,96

Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Φόροι
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α)

01.01-

01.01-

30.06.2016
560.125,64

30.06.2017
186.173,96

30.06.2016
303.056,28

265.965,85

402.155,39

177.446,75

283.743,45

94.451,94

(144.757,50)

119.886,86

(128.393,73)

(18.956,98)

(261.881,99)

6.736,92

(243.988,89)

(1.906,89)

70.756,82

(1.906,89)

70.756,82

(20.863,87)

(191.125,17)

4.830,03

(173.232,07)

(17.744,78)

(193.377,08)

4.830,03

(173.232,07)

(3.119,09)

2.251,91

-

-

(4.479,74)
(25.343,61)

10.590,22
(180.534,95)

4.830,03

(173.232,07)

(0,0157)

(0,1711)

0,0043

(0,1533)

177.961,07

(22.442,82)

193.169,09

(17.390,26)

Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και συνολικών αποσβέσεων

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι εταιρίες του Ομίλου που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρατίθενται στη σημείωση
Δ 2.3 των οικονομικών καταστάσεων.

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση Δ 2.24 των
οικονομικών καταστάσεων.
6. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί μέχρι και την 30η Ιουνίου 2017 έχουν ως εξής:

2. Τα ποσά των πωλήσεων-εσόδων και αγορών-εξόδων προς συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου
και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που
έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 έχουν ως εξής:
Ο Όμιλος
0,00

β. Έξοδα

0,00

0,00

γ. Απαιτήσεις

0,00

1.088.171,91

δ. Υποχρεώσεις

0,00

0,00

ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 69.514,98

36.711,78

στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ. Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

14.534,93

0,00

0,00

1.700.117,84

1.700.117,84

Η Εταιρία

25.000,00

20.000,00

β. Λοιπές προβλέψεις

72.842,73

3.533.144,27

Στο κονδύλι των Λοιπών Προβλέψεων της μητρικής περιλαμβάνεται ποσό € 3.202.439,00 το οποίο αφορά σε πρόβλεψη υποτίμησης της
συμμετοχής στη θυγατρική Compite-nt ΑΒΕΕ και ποσό € 258.019,88 το οποίο αφορά σε πρόβλεψη υποτίμησης της συμμετοχής στη
θυγατρική Compucon Japan χωρίς καμία επίπτωση στα ενοποιημένα αποτελέσματα, ποσό € 56.927,15 που αφορά σε προβλέψεις
απομείωσης χρεωστικών υπολοίπων πελατών, ποσό € 15.758,24 που αφορά σε πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού. Στο κονδύλι των
Λοιπών Προβλέψεων του Ομίλου περιλαμβάνεται επιπλέον ποσό € 157,34 που αφορά σε πρόβλεψη απομείωσης χρεωστικών υπολοίπων
πελατών της θυγατρικής Compucon Japan Co. Ltd.

Η Εταιρία

α. Έσοδα

Ο Όμιλος
α. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

3. Επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και του ομίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη ούτε έχουν συσταθεί
ενέχυρα.
4. Το θέμα έμφασης του Ορκωτού, αφορά στο οτι 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.

7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον όµιλο την 30η Ιουνίου 2017 ανέρχονταν σε 12 έναντι 17 την αντίστοιχη περσινή
περίοδο και στην εταιρία σε 9 έναντι 14 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
8. Η εταιρία δεν κατέχει ίδιες μετοχές, είτε απ' ευθείας είτε μέσω θυγατρικών ή συγγενών επιχειρήσεων.

2190/1920. Επιπλέον οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά ποσό 4.767
χιλ € και 3.91 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 Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους, εφόσον δεν πραγματοποιηθούν τα μέτρα που αναφέρονται στην παρ. 2.24 των Οικονομικών
Καταστάσεων.
Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2017
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΑΔΑΡΛΗΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΝ 193479

Α.Δ.Τ. ΑΖ 696421

Α.Δ.Τ. X 253748

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

