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Βεβαιώνεται ότι η Αναμορφωμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου
2008 έως 30 Ιουνίου 2008, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και της
κατ’ εφαρμογή του, εκδοθείσας απόφασης 7/448/29.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 15η
Ιανουαρίου 2009. Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι αναρτημένα 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 Αναμορφωμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει:
α). Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
β). Αναμορφωμένη Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
γ). Αναμορφωμένη Έκθεση Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
δ). Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30
Ιουνίου 2008
ε). Αναμορφωμένα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου
2008
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σχετικά με την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 01/01/200830/06/2008 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 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρίας COMPUCON Α.Β.Ε.Ε.:
α). Βασίλειος Θωμαΐδης, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
β). Σωτήρης Δουρδούμας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Οικονομικός Διευθυντής
γ). Αντώνης Ευστρατιάδης, Μέλος Δ.Σ.
δηλώνουν υπεύθυνα, εξ’όσων γνωρίζουν, ότι :
1. Οι Αναμορφωμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01/01/2008 έως
30/06/2008 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 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Νόμου 3556/30.4.2007.
2.

Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τις αποφάσεις της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για την εξαμηνιαία περίοδο από
1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008
Κύριοι Μέτοχοι,
Στην παρούσα Έκθεση, αναφορικά με τη χρονική περίοδο του πρώτου εξαμήνου της παρούσας
χρήσης (01.01.2008 έως 30.06.2008), περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της εταιρίας,
απαραίτητες για μία γενική ενημέρωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα
και την προβλεπόμενη πορεία αυτής.
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας
Ο κύκλος εργασιών στο τέλος της εν λόγω περιόδου ανήλθε στο ποσό των 1.716.237,47 ευρώ
έναντι 2.249.357,64 ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας μείωση σε
ποσοστό -23,70%. Σε επίπεδο ομίλου κατά την ίδια περίοδο ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε
2.586.640,71 ευρώ έναντι 3.270.885,95 της αντίστοιχης περιόδου του 2007, σημειώνοντας
μείωση σε ποσοστό -20.91%.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 1.080.651.88 ευρώ έναντι 1.491.111,04 ευρώ εμφανίζοντας μείωση
-27,53% όσον αφορά τη μητρική. Σε επίπεδο ενοποίησης τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €
1.409.016,67 κατά την τρέχουσα περίοδο έναντι € 1.951.157,25 της αντίστοιχης περιόδου του
2007 σημειώνοντας μείωση κατά -27,79%.
Μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών Εξόδων,
Αποσβέσεων και Έκτακτων Αποτελεσμάτων προέκυψαν ζημίες (750.018,57) ευρώ έναντι
κερδών 289.359,09 ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Σε ενοποιημένο επίπεδο
προέκυψαν ζημίες (906.921,92) έναντι κερδών 200.655,01 ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη
περίοδο.
Τα μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες (562.513,92) ευρώ έναντι κερδών
137.032,21 ευρώ το 2007 την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Σε επίπεδο ομίλου οι ζημίες ανήλθαν σε (715.524,07) έναντι ζημιών (15.564,69) ευρώ.
Οι δανειακές υποχρεώσεις στο τέλος της περιόδου ανήλθαν σε 4,94 εκ. ευρώ έναντι 4,94 εκ.
ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2007.
Στην παρούσα χρήση η εταιρία πραγματοποίησε συνολικές επενδύσεις ύψους 448 χιλιάδων
ευρώ οι οποίες αφορούν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, την ανάπτυξη σημαντικών προϊόντων.
Η δημιουργία και παραγωγή μερικών εξ αυτών έχει ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμματα
από το Υπουργεία Ανάπτυξης και την Ε.Ε. Εντός του α’ τριμήνου του 2008 ολοκληρώθηκε η
ανάπτυξη ενός εκ των προϊόντων της τηλεματικής και συγκεκριμένα του Personal Tracker, το
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οποίο παρουσιάσθηκε σε μεγάλη Διεθνή Έκθεση προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον των
επισκεπτών και υποψήφιων πελατών.
Το συγκεκριμένο προϊόν διακρίνεται για το καινοτόμο της τεχνολογίας που ενσωματώνει και της
λειτουργικότητας σχετικά με την εξυπηρέτηση αναγκών ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς
κατηγορίες, όπως μικρά παιδιά και άτομα με προβλήματα μνήμης. Επίσης λειτουργεί σαν
άριστο αντικλεπτικό σύστημα σε οχήματα και γενικά κινητά αντικείμενα. Η εταιρία προσδοκά
σημαντικά οφέλη από τη διάθεση αυτού του προϊόντος.
Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της Τηλεματικής προσφέροντας λύσεις στην πλοήγηση
και την διαχείριση στόλού οχημάτων. Το τελευταίο διάστημα έχει εστιάσει στην ανάπτυξη νέου
λογισμικού για τη συγκεκριμένη δράση προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας και απόδοσης
στους χρήστες αυτών των υπηρεσιών.
Επίσης ολοκληρώθηκε εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος και η ανάπτυξη των αλγορίθμων
στα πλαίσια του project "Νέα Γενιά Κεντητικών Μηχανών" που ανέπτυσσε το τελευταίο
διάστημα και τους οποίους θα χρησιμοποιήσει στην καινοτόμο προσπάθεια δημιουργίας και
εμπορίας νέων κεντητικών μηχανών στα πλαίσια υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου που έχει
εντάξει στον Α.Ν. 3299/2004.
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:
Τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού απεικονίζονται στην πραγματική αξία, σύμφωνα με
τούς 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 30-06-2008, οι οποίες ενεγράφησαν στα βιβλία της εταιρίας θεωρούνται από
τη Διοίκηση επαρκείς.
3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας
Κατά το Β΄ Εξάμηνο, θα συνεχιστεί η προσπάθεια της Διοίκησης της εταιρίας για τη βελτίωση
των συνθηκών ανασυγκρότησης, προσπάθεια η οποία εφαρμόζεται ήδη εδώ και καιρό με στόχο
την επιστροφή του ομίλου στην κερδοφορία. Θα καταβληθεί προσπάθεια να ενισχυθούν οι
πωλήσεις, με την προώθηση των νέων προϊόντων κεντητικού λογισμικού και τηλεματικής στην
αγορά, καθώς επίσης και την ενίσχυση της παρουσίας της σε νέες αγορές, ενώ θα
εφαρμοσθούν παράλληλα και νέες δράσεις μείωσης του κόστους, τόσο σε επίπεδο μητρικής
όσο και σε επίπεδο ομίλου.
Δεδομένου όμως του εξαγωγικού χαρακτήρα της εταιρίας, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η πορεία
των επιχειρηματικών – εμπορικών δραστηριοτήτων της θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται από
τις εξελίξεις των οικονομικών ανά τον κόσμο.
4. Κίνδυνοι σε Χρηματοοικονομικά Μέσα
5

COMPUCON A.B.E.E.

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.
Η εταιρία, αναφορικά με την εισπραξιμότητα των απαιτήσεών της από πωλήσεις, παραμένει
στην αρχική της τοποθέτηση, ως μη παραιτούμενη από οιαδήποτε απαίτησή της καταβάλλοντας
κάθε προσπάθεια για την είσπραξη αυτών, χρησιμοποιώντας παράλληλα κάθε έννομο μέσον,
προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την οποιαδήποτε απώλεια.
Η εταιρία, σχημάτισε την 31-12-2007 πρόβλεψη απομείωσης κάποιων υπολοίπων πελατών
της, ποσού € 100.000,00, πέραν αυτής του 0,5% επί του υπολοίπου των πελατών της που
υπολόγισε βάσει νόμου και η οποία ανήλθε στο ποσό των € 25.972,21, για τα οποία έκρινε,
ότι υπήρχε αυξημένη δυσκολία ανάκτησής των. Κατά την σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων την 30-06-2008 η εταιρία προέβη σε πρόβλεψη επισφαλειών ύψους €
450.000,00 (τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ), στα πλαίσια της όσο το δυνατόν
ορθολογικής απεικόνισης της οικονομικής της κατάστασης, όπως αυτή επηρεάζεται και
διαμορφώνεται από τις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες.
Σχετικά με την 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.
Τα υπόλοιπα που εισπράττονται κανονικά έχουν χρονικό ορίζοντα έως και πέντε μήνες. Πέραν
αυτών υπάρχουν υπόλοιπα τα οποία αφορούν διάφορα έργα για τα οποία η είσπραξη της
απαίτησης είναι συνάρτηση του χρόνου υλοποίησης και πιθανής διαπραγμάτευσης ενίοτε,
οπότε ξεπερνά αρκετές φορές και τη διετία.
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, έως ότου εξοφληθεί το τίμημα ολοσχερώς,
οπότε και καθίσταται οριστικός. Σε αντίθετη περίπτωση καθίσταται ανενεργό και ο πελάτης δεν
μπορεί να χρησιμοποιήσει το προϊόν.
Όσον αφορά τα προϊόντα της τηλεματικής ή άλλης παρεμφερούς δραστηριότητας, η εταιρία
φροντίζει να συνοδεύει την όποια πώληση, είτε αφορά εξοπλισμό, είτε αφορά υπηρεσία, με
ανάλογη σύμβαση, την οποία καταθέτει και στην Εφορία. Συνήθως αυτές οι δοσοληψίες έχουν
να κάνουν με την εγχώρια αγορά και επιδιώκεται η λήψη αξιογράφων για περαιτέρω
διασφάλιση.
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Ο κίνδυνος που προκύπτει

από την έκθεση της εταιρίας στις διακυμάνσεις των

συναλλαγματικών ισοτιμιών, ειδικά του δολαρίου Η.Π.Α. και του Ιαπωνικού γεν, λόγω του
εξαγωγικού της χαρακτήρα, όντως είναι σοβαρός, ειδικά κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Η μόνη
λύση που κρίθηκε εφικτή, για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου και την οποία υιοθετεί η
εταιρία, είναι μετά από κάθε σημαντική πώληση σε αυτά τα νομίσματα, να επενδύει σε αντίθετες
θέσεις,

επί

χρηματοοικονομικών

προϊόντων

εσωτερικού

και

εξωτερικού

(derivatives),

αντισταθμίζοντας έτσι τον κίνδυνο από την όποια συναλλαγματική διακύμανση, θετική ή
αρνητική.
Η εταιρία είναι, πάλι 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 όσο το δυνατόν έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων της
επερχόμενης κρίσης και παράλληλα η άμεση αλλαγή πλάνου δράσης στη συγκεκριμένη αγορά.
Η εταιρία μέσω των αντιπροσώπων της, ανά τον κόσμο, μπορεί έγκαιρα να πληροφορηθεί για
τις επερχόμενες μεταβολές μιας αγοράς, αλλά η αντίδρασή της έχει αποτέλεσμα, μόνο σε βάθος
χρόνου. Εκείνο που προέχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο σωστός προγραμματισμός και οι
ενδεικνυόμενες προωθητικές ενέργειες, ούτως ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των
εξελίξεων και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων, ειδικά στις αγορές που απευθύνεται και που
ιστορικά έχουν το μεγαλύτερο ρίσκο.
Η εταιρία κατά την προηγούμενη χρήση ήλθε σε συνεννόηση με τις δανείστριες τράπεζες για την
επαναδιαπραγμάτευση των όρων του υφιστάμενου δανεισμού της. Η επαναδιαπραγμάτευση
αφορούσε το χρόνο αποπληρωμής του υφιστάμενου μακροχρόνιου δανεισμού, ο οποίος
ορίσθηκε πλέον σε δεκαετία από πενταετία που ήταν πριν. Με τη νέα ρύθμιση η αποπληρωμή
ρυθμίζεται σε εξαμηνιαίες καταβολές τόκων και κεφαλαίου. Έτσι επί της ουσίας έχει
προγραμματίσει τις υποχρεώσεις της σε βάθος χρόνου ενισχύοντας παράλληλα τη ρευστότητά
της και παραμένοντας μόνο εκτεθειμένη στις όποιες διακυμάνσεις του επιτοκίου (Euribor), το
οποίον σημειωτέον διέπεται από μία σχετική σταθερότητα έως τώρα.
Άλλοι Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι 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 είναι:
• Η πιθανή περαιτέρω ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του δολαρίου.
• Η επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας με αρνητικές συνέπειες στην αγοραστική δύναμη
των καταναλωτών.
Γενικά ο κίνδυνος ρευστότητας που θα μπορούσε να επέλθει, λόγο 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 επαρκή
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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.

5. Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων
Οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας 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:

Εταιρεία
Compite ΑΒΕΕ
Compucon
Japan
Compucon USA
Σύνολο

Σχέση με
την
εταιρία
Θυγατρική

Πωλήσεις
αγαθών και
Υπηρεσιών
50.207,00

Αγορές
αγαθών και
Υπηρεσιών
0,00

Απαιτήσεις
396.856,40

Υποχρεώσεις
3.332,00

Θυγατρική
Θυγατρική

36.242,39
81.707,59
168.156,98

1.775,79
5.334,28
7.110,07

45.313,17
413.304,38
855.473,95

0,00
0,00
3.332,00

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 έναντι αυξήσεως Μ.Κ.
Compite ΑΒΕΕ προσωρινή Ταμειακή
διευκόλυνση
Compucon USA δάνειο (με τόκους)
Σύνολο

Σχέση με
την
εταιρία
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική

Απαιτήσεις
1.035.000,00

Υποχρεώσεις

803.000,97
933.160,11
2.771.161,08

0,00
0,00
0,00

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης του Ομίλου, όπως ορίζονται
στο Δ.Λ.Π. 24, ανήλθαν στην περίοδο 01.01-30.06.2008, στο ποσό των € 163,8 χιλιάδων.
6. Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (στο εξής ΔΠΧΠ). 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 βάσει την αρχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας της εταιρίας.
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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 ΔΠΧΠ.
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 USA

Η.Π.Α

100,00%

COMPUCON JAPAN

ΙΑΠΩΝΙΑ

100,00%

COSMOS CO Ltd

ΙΑΠΩΝΙΑ

100,00%

COMPITE - nt Α.Β.Ε.Ε

ΕΛΛΑΔΑ

87,94%

Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική. Η εταιρία
COSMOS CO Ltd με έδρα την Ιαπωνία είναι θυγατρική κατά 100% της εταιρίας COMPUCON
JAPAN, η οποία είναι θυγατρική της COMPUCON S.A.. Η Ενοποίηση των θυγατρικών
πραγματοποιείται με την μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης από την ημερομηνία που αποκτάται ο
έλεγχος επ’ 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
ΔΠΧΠ σύμφωνα με την ευχέρεια που παρασχέθηκε από το ΔΠΧΠ 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 ΔΠΧΠ, 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.
7. Αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένα νομίσματα, καθώς και διαθεσίμων
σε συνάλλαγμα
Οι σε ξένα νομίσματα, εκφρασμένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, έχουν αποτιμηθεί με βάση την
ισοτιμία του κάθε νομίσματος σε σχέση με το ευρώ την 30/06/2008. Οι συναλλαγματικές
διαφορές που προέκυψαν οδηγήθηκαν στα Αποτελέσματα της χρήσεως.
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8. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου 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.

Θεσσαλονίκη, 14/01/2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος

O Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
και Διευθυντής Διοίκησης
και Οικονομικών

Θωμαΐδης Βασίλειος
Α.Δ.Τ. Χ 741627

Δουρδούμας Σωτήριος
Α.Δ.Τ. Ν 702921
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας

«COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τον συνημμένο και αναμορφωμένο εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της
«COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Εταιρεία») της 30ης Ιουνίου 2008, και τις σχετικές αναμορφωμένες εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες είναι

οι αναμορφωμένες καταστάσεις

αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που
έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που
συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
αναμορφωμένης εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση
της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης
οικονομικής

πληροφόρησης,

σύμφωνα

με

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής

Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται
στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός
συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την
επισκόπησή μας.
Εύρος της εργασίας επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπηση σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο
Ελεγκτή της Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα.
Η επισκόπηση συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως
από άτομα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής
ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι
ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι
έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε
έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου.
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Γνώμη
Βασιζόμενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουν περιέλθει στην
αντίληψή μας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόμενες
ενδιάμεσες αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή
τους με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την
προσοχή σας: α) στις παραγράφους Βxxiii «Λοιπές σημαντικές πληροφορίες» και Γ15 «Φόρος
εισοδήματος», που παρατίθεται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία
γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι: αα) η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές
για τις διαχειριστικές χρήσεις 2005 έως και 2007, καθώς και για το α΄ εξάμηνο 2008, και αβ) η
θυγατρική εταιρεία COMPITE A.E. δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις
διαχειριστικές χρήσεις από της συστάσεώς της (27.12.2003) έως και 2007 καθώς και για το α΄
εξάμηνο 2008, και κατά συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις, για τις χρήσεις αυτές και
την περίοδο, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε
πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. β) στην παράγραφο Γ1
«Πληροφόρηση κατά τομέα και άλλες πληροφορίες», που παρατίθεται στο Προσάρτημα των
οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται λόγος για το λογισμό, για πρώτη φορά, στην
κλειόμενη περίοδο και εις βάρος των αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρίας, της διενέργειας
πρόβλεψης υποτίμησης της αξίας συμμετοχής της εταιρίας στην θυγατρική αυτής COMPITE
A.E., συνολικής αξίας προβλέψεως υποτιμήσεως € 219.883,45. Η πρόβλεψη αυτή υποτίμησης,
διενεργήθηκε στα πλαίσια των αρχών και κανόνων που καθιέρωσε το Δ.Λ.Π. 39 για την
αναγνώριση και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Πέραν της ανωτέρω ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης επισκοπήσαμε και τα υπόλοιπα
στοιχεία της αναμορφωμένης εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007
και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόμου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω αναμορφωμένη έκθεση
περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον Νόμο και τις
Αποφάσεις και είναι συνεπής με την συνημμένη οικονομική πληροφόρηση.
Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αθανάσιος Δ. Τσάκλης
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14951
Μέλος της ΣΟΛ α.ε.ο.ε.
Αποκλειστική αντιπρόσωπος της ΗΟRWATH
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 30/06/2008
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Σημεί
ωση
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων

1 & 13

Όμιλος
1.1.2008 1.4.2007 30.6.2008
30.6.2007

1.4.2008 30.6.2008
932.131,52
(476.440,26)

Εταιρία
1.1.2008 1.4.2007 30.6.2008
30.6.2007

1.1.2007 30.6.2007

1.4.2008 30.6.2008
(256.014,21)

1.716.237,47
(635.585,59)

2.586.640,71
(1.177.624,04)

1.632.934,60
(550.689,18)

3.270.885,95
(1.319.728,70)

594.604,47

1.1.2007 30.6.2007

1.226.803,27
(328.532,74)

2.249.357,64
(758.246,60)

Μικτό αποτέλεσμα

455.691,26

1.409.016,67

1.082.245,42

1.951.157,25

338.590,26

1.080.651,88

898.270,53

1.491.111,04

Έξοδα Διοικήσεως
Έξοδα ερευνών και
αναπτύξεως

(803.801,53)

(1.201.816,27)

(371.578,78)

(758.550,69)

(668.683,57)

(929.308,21)

(147.188,58)

(417.426,37)

(84.890,87)

(204.314,85)

(6.763,35)

(176.087,71)

(72.361,85)

(180.662,02)

(72.800,72)

(146.663,88)

Έξοδα διαθέσεως
Λοιπά έσοδα (έξοδα)
εκμετάλλευσης

(503.029,17)

(907.198,05)

(563.781,88)

(1.014.254,93)

(300.208,69)

(495.756,87)

(284.480,47)

(516.255,47)

184.417,20

209.101,15

373.874,48

393.174,68

171.153,66

(37.217,77)

45.139,67

69.189,66

14

Λειτουργικό αποτέλεσμα

(751.613,11)

(695.211,35)

513.995,89

395.438,60

(531.510,19)

(562.292,99)

438.940,43

479.954,98

Συνολικές αποσβέσεις

(236.483,88)

(476.640,07)

(296.453,65)

(599.322,35)

(210.042,87)

(425.600,53)

(264.834,34)

(532.146,28)

-

-

-

440,00

2.780,55

(285.473,83)

(16.583,01)

(27.209,72)

(515.129,23)

(218.571,28)

810.449,54

994.320,95

(324.247,87)

148.781,37

720.357,78

1.039.310,98

(751.613,11)

(695.211,35)

513.995,89

394.998,60

(534.290,74)

(276.819,16)

455.523,44

507.164,70

Επενδυτικά αποτελέσματα
Κέρδη/(ζημίες) προ
φόρων χρηματοδοτικών
επενδυτικών
αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων
Κέρδη/(ζημίες) προ
φόρων χρηματοδοτικών
και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόροι
Κέρδη/(ζημίες) μετά από
φόρους

15

(123.055,04)

(211.710,57)

(135.467,60)

(194.783,59)

(111.883,19)

(187.725,58)

(133.549,12)

(190.595,89)

(874.668,15)

(906.921,92)

378.528,29

200.655,01

(643.393,38)

(750.018,57)

305.391,31

289.359,09

191.346,13

191.397,85

(117.240,55)

(216.219,70)

160.848,38

187.504,65

(76.347,84)

(152.326,88)

(683.322,02)

(715.524,07)

261.287,74

(15.564,69)

(482.545,00)

(562.513,92)

229.043,47

137.032,21

(672.289,88)

(694.230,80)

246.495,36

(11.102,47)

(0,0388)

(0,0452)

0,0184

0,0110

Κατανέμονται σε:
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από
φόρους ανά μετοχή

(11.032,14)

(21.293,27)

14.792,38

(4.462,22)

(683.322,02)

(715.524,07)

261.287,74

(15.564,69)

(0,0541)

(0,0558)

0,0198

(0,0009)
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Όμιλος
Σημείωση
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία
Ενεργητικού
Ενσώματα πάγια στοιχεία
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Άλλα χρηματοοικονομικά
στοιχεία
Αναβαλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα

31.12.2007

295.443,40
4.184.515,89
-

198.340,76
3.713.653,69
831.424,26

232.958,17
3.692.657,32
1.051.307,71

5

119.255,32

113.127,98

1.019.403,40

1.070.862,02

4

949.388,81

757.990,96

516.540,07

329.035,42

5.458.073,87

5.351.078,23

6.279.362,18

6.376.820,64

2.895.441,42
4.331.065,03

2.923.681,68
5.308.431,55

2.435.731,06
6.521.706,33

2.459.844,41
7.049.085,06

6
7
8

9

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

11

12

Επιχορηγήσεις
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές
10
υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
11
Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι
πληρωτέοι

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
και Υποχρεώσεων

30.6.2008

251.884,62
4.137.545,12
-

Δικαιώματα μειοψηφίας

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές
στους εργαζόμενους μετά την
έξοδο από την υπηρεσία

31.12.2007

2
3

Σύνολο περιουσιακών
στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Κέρδη/(ζημίες) εις νέον

30.6.2008

Εταιρία

114.031,62

249.564,46

19.993,93

141.420,87

7.340.538,07

8.481.677,69

8.977.431,32

9.650.350,34

12.798.611,94

13.832.755,92

15.256.793,50

16.027.170,98

7.707.827,60
227.800,00
1.892.071,44
(4.482.974,63)
5.344.724,41
(52.262,07)

7.707.827,60
227.800,00
1.806.095,38
(3.788.743,83)
5.952.979,15
(30.968,80)

7.707.827,60
227.800,00
1.844.817,70
(1.675.491,28)
8.104.954,02
-

7.707.827,60
227.800,00
1.844.817,70
(1.112.977,36)
8.667.467,94
-

5.292.462,34

5.922.010,35

8.104.954,02

8.667.467,94

3.074.797,36

3.335.709,78

3.074.797,36

3.335.709,78

60.286,44

50.789,22

54.062,74

46.485,46

211.478,27

235.685,06

168.883,47

168.883,47

3.346.562,07

3.622.184,06

3.297.743,57

3.551.078,71

2.183.416,24
1.953.097,52

2.415.492,11
1.825.398,70

1.972.674,42
1.860.643,56

2.124.689,00
1.639.283,85

23.073,77

47.670,70

20.777,93

44.651,48

4.159.587,53

4.288.561,51

3.854.095,91

3.808.624,33

12.798.611,94

13.832.755,92

15.256.793,50

16.027.170,98
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Τακτικό
αποθεματικό

Αφορολόγητα
Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

227.800,00

200.585,81

1.892.871,49

(1.545.643,20)

8.234.802,10

-

-

-

-

137.032,21

137.032,21

Υπόλοιπο 30.6.2007

7.459.188,00

227.800,00

200.585,81

1.892.871,49

(1.408.610,99)

8.371.834,31

Υπόλοιπο την 1.1.2008

7.707.827,60

227.800,00

200.585,81

1.644.231,89

(1.112.977,36)

8.667.467,94

-

-

-

-

(562.513,92)

(562.513,92)

7.707.827,60

227.800,00

200.585,81

1.644.231,89

(1.675.491,28)

8.104.954,02

Σημεί
ωση
Υπόλοιπο την 1.1.2007

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπερ το
άρτιο

7.459.188,00

Κέρδη/(ζημίες) περιόδου (1.130.6.2007)

Κέρδη/(ζημίες) περιόδου (1.130.6.2008)
Υπόλοιπο 30.6.2008

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Τακτικό
αποθεματικό

Διάφορα
Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

227.800,00

200.585,81

1.719.759,03

(3.775.482,99)

1.837,84

5.833.687,69

-

-

-

26.330,46

(11.102,47)
-

(4.462,22)
-

(15.564,69)
26.330,46

Υπόλοιπο 30.6.2007

7.459.188,00

227.800,00

200.585,81

1.746.089,49

(3.786.585,46)

(2.624,38)

5.844.453,46

Υπόλοιπο την 1.1.2008

7.707.827,60

227.800,00

200.585,81

1.605.509,57

(3.788.743,83)

(30.968,80)

5.922.010,35

-

-

-

85.976,06

(694.230,80)
-

(21.293,27)
-

(715.524,07)
85.976,06

7.707.827,60

227.800,00

200.585,81

1.691.485,63

(4.482.974,63)

(52.262,07)

5.292.462,34

Σημεί
ωση
Υπόλοιπο την 1.1.2007
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου
(1.1-30.6.2007)
Συναλλαγματικές διαφορές

Κέρδη/(ζημίες) περιόδου
(1.1-30.6.2008)
Συναλλαγματικές διαφορές
Υπόλοιπο 30.6.2008

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπερ το
άρτιο

7.459.188,00
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Όμιλος
Σημείωση
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Αποσβέσεις ενσωμάτων και αϋλων παγίων
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότ.

30.6.2008

Εταιρία
30.6.2007

30.6.2008

30.6.2007

(906.921,92)

200.655,01

(750.018,57)

289.359,09

500.846,86
(24.206,79)
450.000,00

636.360,92
(37.038,57)
-

425.600,53
669.883,45

541.531,10
(9.384,82)
-

-

(440,00)

65.590,38

27.209,72

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

211.458,69

194.783,59

205.052,39

190.595,89

Λειτουργικά κέρδη πρίν τις μεταβολές Κεφαλαίου
Κίνησης

231.176,84

994.320,95

616.108,18

1.039.310,98

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων

28.240,26
615.323,15

(535.891,43)
(412.450,68)

24.113,35
77.378,73

(544.550,52)
(605.081,31)

(240.390,36)

482.094,01

(159.605,69)

729.006,66

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν
τραπεζών)
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων παροχών
προσωπικού
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

9.497,22

8.170,18

7.577,28

3.876,88

643.847,11

536.243,03

565.571,85

622.562,69

Καταβλημένοι φόροι

(16.282,44)

(31.152,35)

(16.282,44)

(31.152,35)

(211.458,69)

(194.783,59)

(205.052,39)

(190.595,89)

416.105,98

310.307,09

344.237,02

400.814,45

-

1.571,17

-

42.135,05

(6.127,34)
(3.333,70)
-

(7.256,05)
440,00
37.432,21
-

(14.131,76)
(3.015,31)
-

(5.951,86)
440,00
37.432,21
-

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων

(408.964,18)

(553.117,89)

(408.964,18)

(553.117,89)

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

(418.425,22)

(520.930,56)

(426.111,25)

(479.062,49)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Είσπραξη μακροπροθέσμων απαιτήσεων
Πληρωμή μακροπροθέσμων απαιτήσεων
Αγορές ενσωμάτων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων παγίων
Εισπράξεις επιχορηγήσεων
Αγορά Θυγατρικής

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

1.158.411,14

267.342,60

1.158.411,14

184.784,81

(1.291.624,74)

-

(1.197.963,85)

-

Σύνολο εισροών/(εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(133.213,60)

267.342,60

(39.552,71)

184.784,81

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμ.διαθ.&
ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)

(135.532,84)

56.719,13

(121.426,94)

106.536,77

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου

249.564,46

224.506,24

141.420,87

72.622,69

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

114.031,62

281.225,37

19.993,93

179.159,46

Εξοφλήσεις δανείων

16

COMPUCON A.B.E.E

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Α. Γενικές πληροφορίες
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.
Οι θυγατρικές της Compucon USA, Compucon Japan και Cosmos δραστηριοποιούνται στην πώληση
προϊόντων ηλεκτρονικών εφαρμογών και λογισμικού στον κλάδο του κεντήματος στις κατά τόπου
αγορές.
Η θυγατρικής 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 την 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 Βiii.
Οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
2008 εγκρίθηκαν σύμφωνα με την από 15/01/2009 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
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Β. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος
i. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (στο εξής ΔΠΧΠ).
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 ΔΠΧΠ.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση λογιστικών
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Αν
και οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις είναι βασισμένες στις γνώσεις της Διοίκησης, τα πραγματικά
αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.

ii. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
Στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις ενσωματώνονται μεταξύ άλλων πρότυπα, τροποποιήσεις
προτύπων και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί, τα οποία και εφαρμόζονται ήδη στις λογιστικές χρήσεις
που ξεκίνησαν από την 1η Ιανουαρίου 2007 καθώς και άλλα που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου
2008. Η εκτίμηση του Ομίλου αναφορικά με την επίδραση αυτών των προτύπων και διερμηνειών στις
παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζεται παρακάτω:
Πρότυπα και διερμηνείες που εφαρμόζει ο Όμιλος μετά την 31η Δεκεμβρίου 2006
Τα πρότυπα και οι διερμηνείες που ακολουθούν εφαρμόζονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις
από την 01/01/2007 και αναλύεται η επίδραση που τυχόν έχουν στις οικονομικές καταστάσεις της
εταιρίας και του ομίλου.
ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα - Γνωστοποιήσεις
Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό τη
βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης και συγκεκριμένα απαιτεί τη γνωστοποίηση ποιοτικών και
ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους προερχόμενους από χρηματοοικονομικά
μέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σε σχέση με τον πιστωτικό
κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς.
Ο Όμιλος εκτίθεται, λόγω των δραστηριοτήτων του, σε όλους τους προαναφερόμενους κινδύνους, ήτοι,
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. Τη διαχείριση των κινδύνων έχει το Διοικητικό Συμβούλιο που δίνει τις κατάλληλες
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κατευθυντήριες γραμμές στα υπόλοιπα Όργανα Διοίκησης που υλοποιούν τις αποφάσεις του και
ενεργούν δοθεισών των μεταβαλλόμενων συνθηκών των χρηματοοικονομικών αγορών.
Τα υπόλοιπα που εισπράττονται κανονικά έχουν χρονικό ορίζοντα έως και πέντε μήνες. Πέραν αυτών
υπάρχουν υπόλοιπα, τα οποία αφορούν διάφορα έργα για τα οποία η είσπραξη της απαίτησης είναι
συνάρτηση του χρόνου υλοποίησης και πιθανής διαπραγμάτευσης ενίοτε, οπότε ξεπερνά αρκετές
φορές ακόμα και την διετία.
Η εταιρία παραμένει στην αρχική της τοποθέτηση, ως μη παραιτούμενη από οιαδήποτε απαίτησή της
καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την είσπραξη αυτών, χρησιμοποιώντας παράλληλα κάθε έννομο
μέσον, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την οποιαδήποτε απώλεια.
Η εταιρία, σχημάτισε την 31-12-2007 πρόβλεψη απομείωσης κάποιων υπολοίπων πελατών της, ποσού
€ 100.000,00, πέραν αυτής του 0,5% επί του υπολοίπου των πελατών της που υπολόγισε βάσει νόμου
και η οποία ανήλθε στο ποσό των € 25.972,21, για τα οποία έκρινε, ότι υπήρχε αυξημένη δυσκολία
ανάκτησής των. Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων την 30-06-2008 η εταιρία προέβη σε
πρόβλεψη επισφαλειών ύψους € 450.000,00 (τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ), στα πλαίσια της
όσο το δυνατόν ορθολογικής απεικόνισης της οικονομικής της κατάστασης, όπως αυτή επηρεάζεται και
διαμορφώνεται από τις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες. Σχετικά με την 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.
Όσον αφορά την διασφάλιση των απαιτήσεων που προκύπτουν από την πώληση του λογισμικού για το
κέντημα, η εταιρία έχει τη δυνατότητα της διασφάλισής της σε μεγάλο βαθμό, λόγω του γεγονότος ότι
αυτό συνοδεύεται από ένα «κλειδί», του οποίου ο κωδικός είναι προσωρινός, έως ότου εξοφληθεί το
τίμημα ολοσχερώς, οπότε και καθίσταται οριστικός. Σε αντίθετη περίπτωση καθίσταται ανενεργό και ο
πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το προϊόν.
Όσον αφορά τα προϊόντα της τηλεματικής η άλλης παρεμφερούς δραστηριότητας, η εταιρία φροντίζει
να συνοδεύει την όποια πώληση, είτε αφορά εξοπλισμό, είτε αφορά υπηρεσία, με ανάλογη σύμβαση,
την οποία καταθέτει και στην Εφορία. Συνήθως αυτές οι δοσοληψίες έχουν να κάνουν με την εγχώρια
αγορά και επιδιώκεται η λήψη αξιογράφων για περαιτέρω διασφάλιση.
Ο κίνδυνος που προκύπτει από την έκθεση της εταιρίας στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών
ισοτιμιών, ειδικά του δολαρίου Η.Π.Α. και του Ιαπωνικού γεν, λόγω του εξαγωγικού της χαρακτήρα,
όντως είναι σοβαρός, ειδικά κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Η μόνη λύση που κρίθηκε εφικτή, για την
αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου και την οποία υιοθετεί η εταιρία, είναι μετά από κάθε σημαντική
πώληση σε αυτά τα νομίσματα, να επενδύει σε αντίθετες θέσεις, επί χρηματοοικονομικών προϊόντων
εσωτερικού και εξωτερικού (derivatives), αντισταθμίζοντας έτσι τον κίνδυνο από την όποια
συναλλαγματική διακύμανση, θετική ή αρνητική.

19

COMPUCON A.B.E.E

Η εταιρία είναι, πάλι 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 την προκαλεί και την διάρκεια που έχει. Μία λύση που μπορεί να μετριάσει τις
επιπτώσεις, είναι η όσο το δυνατόν έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων της επερχόμενης κρίσης
και παράλληλα η άμεση αλλαγή πλάνου δράσης στη συγκεκριμένη αγορά.
Η εταιρία μέσω των αντιπροσώπων της, ανά τον κόσμο, μπορεί έγκαιρα να πληροφορηθεί για τις
επερχόμενες μεταβολές μιας αγοράς, αλλά η αντίδρασή της έχει αποτέλεσμα, μόνο σε βάθος χρόνου.
Εκείνο που προέχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο σωστός προγραμματισμός και οι ενδεικνυόμενες
προωθητικές ενέργειες, ούτως ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των εξελίξεων και η
αντιμετώπιση των επιπτώσεων, ειδικά στις αγορές που απευθύνεται και που ιστορικά έχουν το
μεγαλύτερο ρίσκο.
Η εταιρία κατά την προηγούμενη χρήση ήλθε σε συνεννόηση με τις δανείστριες τράπεζες για την
επαναδιαπραγμάτευση

των

όρων

του

υφιστάμενου

δανεισμού

της.

Συγκεκριμένα

η

επαναδιαπραγμάτευση αφορούσε το χρόνο αποπληρωμής του υφιστάμενου μακροχρόνιου δανεισμού,
ο οποίος ορίσθηκε πλέον σε δεκαετία από πενταετία που ήταν πριν. Με τη νέα ρύθμιση η αποπληρωμή
ορίζεται σε εξαμηνιαίες καταβολές τόκων και κεφαλαίου. Έτσι επί της ουσίας έχει προγραμματίσει της
υποχρεώσεις της σε βάθος χρόνου ενισχύοντας παράλληλα τη ρευστότητά της και παραμένοντας μόνο
εκτεθειμένη στις όποιες διακυμάνσεις του επιτοκίου (Euribor), το οποίον σημειωτέον διέπεται από μία
σχετική σταθερότητα έως τώρα.
Γενικά ο κίνδυνος ρευστότητας που θα μπορούσε να επέλθει, λόγο 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 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.
ΔΛΠ 1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων
Λόγω της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7, προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ΔΛΠ 1 προκειμένου μια
επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιμες προς τους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις
πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της.
ΔΕΕΧΠ 7 Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του ΔΛΠ 29 για οικονομικές καταστάσεις
σε υπερπληθωριστικές οικονομίες
Η Διερμηνεία 7 απαιτεί κατά την περίοδο κατά την οποία μια εταιρία διαπιστώνει την ύπαρξη
υπερπληθωρισμού στην οικονομία του νομίσματος λειτουργίας της, να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του
ΔΛΠ 29 για τις οικονομίες που βρίσκονται σε κατάσταση υπερπληθωρισμού. Η Διερμηνεία 7 δεν έχει
εφαρμογή στον όμιλο.
ΔΕΕΧΠ 8. Πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2
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Η Διερμηνεία 8 αφορά συναλλαγές στις οποίες οι μέτοχοι μιας εταιρίας παραχωρούν συμμετοχικούς
τίτλους ή αναλαμβάνουν υποχρέωση να μεταβιβάσουν μετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που
στηρίζονται στην αξία των μετοχών ή άλλων συμμετοχικών τίτλων της εταιρίας, τη στιγμή όμως που το
τίμημα της συναλλαγής είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που
παραχωρούνται. Η συγκεκριμένη διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον όμιλο.
ΔΕΕΧΠ 9. Επαναξιολόγηση ενσωματωμένων παραγώγων
Η διερμηνεία απαιτεί να γίνει αξιολόγηση εάν ένα ενσωματωμένο παράγωγο οφείλει να διαχωριστεί από
τη σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και να αξιολογηθεί ως τέτοιο όταν μια οικονομική οντότητα γίνεται
συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση. Αυτή η διερμηνεία δεν βρίσκει εφαρμογή στον όμιλο.
ΔΕΕΧΠ 10. Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και απομείωση
Με την υιοθέτησή της δεν επιτρέπεται ο αντιλογισμός προβλέψεων απομείωσης σε μεταγενέστερες
περιόδους εάν αυτές έχουν γίνει σε ενδιάμεσες περιόδους. Η εφαρμογή της δεν είχε επιπτώσεις στις
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.
Πρότυπα και διερμηνείες που εφαρμόζει ή πρόκειται να εφαρμόσει ο όμιλος μετά την 31η Δεκεμβρίου
2007
Τα πρότυπα και οι διερμηνείες που ακολουθούν είτε εφαρμόζονται στις παρούσες οικονομικές
καταστάσεις από την 01/01/2008 είτε πρόκειται να εφαρμοστούν από την 01/01/2009 και αναλύεται η
ενδεχόμενη επίδραση που έχουν ή θα έχουν στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΠ 8 Τομείς Δραστηριοτήτων
Το πρότυπο έχει υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω
από το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και
κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που
εξετάζονται τακτικά από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής
οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική
κατηγοριοποίηση. Η εφαρμογή του από την 01/01/2009 στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, δεν
αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση σε αυτές.
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού
Η αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου έχει υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και η
εταιρία θα την εφαρμόσει ως οφείλει. Η σημαντικότερη μεταβολή που επέρχεται είναι η κατάργηση της
αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισμού όταν αυτός σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία του
ενεργητικού, τα οποία αναμένεται να απαιτήσουν σημαντικό διάστημα μέχρι να αξιοποιηθούν.
Αντιθέτως κόστος δανεισμού το οποίο είναι άμεσα αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή
παραγωγή ενός επιλέξιμου στοιχείου του Ενεργητικού όπως αυτό καθορίζεται από το ΔΛΠ 23, θα
πρέπει να αποτελεί μέρος του κόστους αυτού του στοιχείου. Δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου από την εφαρμογή του.
ΔΕΕΧΠ 11 ΔΠΧΠ 2- Συναλλαγές ιδίων μετοχών ομίλου
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Η διερμηνεία έχει άμεση εφαρμογή και καθορίζει τους απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς όταν
υπάλληλοι μίας θυγατρικής εταιρίας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρίας. Επίσης καθορίζει ποιοί
τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό συμμετοχικών τίτλων ή
συναλλαγές με διακανονισμό με μετρητά. Η εφαρμογή της διερμηνείας δεν έχει εφαρμογή στις
οικονομικές καταστάσεις του ομίλου.
ΔΕΕΧΠ 12 Συμφωνίες παραχώρησης εκμετάλλευσης
Η διερμηνεία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε συμβατικές συμφωνίες όπου
μια ιδιωτική εταιρία συμμετέχει στην επέκταση, χρηματοδότηση, λειτουργία και διατήρηση υπηρεσιών
του δημοσίου τομέα. Η εφαρμογή της δεν είχε σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του
ομίλου δεδομένης της μικρής δραστηριοποίησης της εταιρίας σε συμφωνίες με το δημόσιο τομέα.
ΔΕΕΧΠ 13 Προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών
Η συγκεκριμένη διερμηνεία σχετίζεται με την εφαρμογή των όσων ορίζει το ΔΛΠ 18 για την αναγνώριση
των εσόδων. Όταν δηλαδή αγαθά ή υπηρεσίες πωλούνται σε συνδυασμό με παροχές κινήτρων (π.χ.
κίνητρα υπό τη μορφή πόντων), η συναλλαγή περιέχει πολλά στοιχεία και η απαίτηση από τον πελάτη
πρέπει να κατανεμηθεί στα στοιχεία της συναλλαγής βάση της εύλογης αξίας. Οι εταιρίες του ομίλου δεν
παρέχουν ανάλογα προγράμματα επιβράβευσης πελατών και συνεπώς δεν βρίσκει εφαρμογή στη
λειτουργία της.
ΔΕΕΧΠ 14 Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστο απαιτούμενο
σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους
Η διερμηνεία έχει υποχρεωτική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές μετά
την έξοδο από την υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους
εργαζομένους. Η διερμηνεία διασαφηνίζει πότε οικονομικά οφέλη με την μορφή επιστροφών από το
πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών εισφορών στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα,
πώς η ύπαρξη ελάχιστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα
διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων μελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη
ελάχιστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε υποχρέωση. Εφόσον ο όμιλος
δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενου, η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον
όμιλο.
ΔΠΧΠ 2, παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών «όροι εξάσκησης και ακύρωσης» Τροποποιημένο
Το ΔΠΧΠ ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. Η τροποποίηση του
προτύπου διευθετεί δύο θέματα: Τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του
όρου «μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή απόδοσης.
Διευκρινίζει ακόμη ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα
μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Δεν αναμένεται η εφαρμογή του ΔΠΧΠ να έχει
επίδραση στον Όμιλο.
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ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές
Καταστάσεις
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 3 και στο ΔΛΠ 27 ισχύουν για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιουλίου του 2009. Το ΔΠΧΠ 3 θα έχει εφαρμογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε
αυτές τις περιόδους και το πεδίο εφαρμογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει συνενώσεις
επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιμήματος. Το ΔΠΧΠ 3 και
το ΔΛΠ 27, μεταξύ άλλων, απαιτούν μεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας μέσω της κατάστασης
λογαριασμού αποτελεσμάτων και την ενδυνάμωση της οικονομικής κατάστασης της αναφερόμενης
οντότητας.
ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο ( puttable μέσο)
Η τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 32 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
του 2009. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από
τον κάτοχο και υποχρεώσεις που ανακύπτουν από την ρευστοποίηση μίας οντότητας καταταχθούν ως
ίδια κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί
γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά με τα μέσα που κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια.
ΔΕΕΧΠ 15 - Συμφωνίες κατασκευής ακινήτων (Real Estate)
Η ΔΕΕΧΠ 15 ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η
έκδοση αυτής της Διερμηνείας προέρχεται από την ανάγκη να τυποποιηθεί η λογιστική πρακτική μεταξύ
των κατασκευαστών ακινήτων για τις «εκτός σχεδίου» πωλήσεις διαμερισμάτων ή κατοικιών (πωλήσεις
προτού η κατασκευή διαμερισμάτων ή κατοικιών έχει ολοκληρωθεί). Η διερμηνεία δεν αφορά τον Όμιλο.
ΔΕΕΧΠ 16 - Αντισταθμίσεις καθαρής επένδυσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα του
εξωτερικού
Η ΔΕΕΧΠ 16 ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά από την 1η Οκτωβρίου 2008. Η
Διερμηνεία

διευκρινίζει

ορισμένα

ζητήματα

για

τη

λογιστική

αντιμετώπιση

αντισταθμίσεων

συναλλαγματικού κινδύνου καθαρής επένδυσης σε επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού
(όπως οι θυγατρικές και οι συγγενείς επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται
σε νόμισμα διαφορετικό του λειτουργικού νομίσματος της αναφέρουσας επιχείρησης). Τα βασικά
θέματα που εξετάζονται είναι ο τύπος κινδύνου που μπορεί να περιγράψει αυτή τη μορφή λογιστικής
αντισταθμίσεων, και το μέσο που αντισταθμίζει αυτό τον κίνδυνο μπορεί να κατέχεται. Σχετικά με το
πρώτο ζήτημα, η διερμηνεία 16 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι μετατροπής σχετικοί με τις
συναλλαγματικές διαφορές μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας μιας αλλοδαπής επιχείρησης και του
νομίσματος παρουσίασης της αναφέρουσας επιχείρησης δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
λογιστικής αντιστάθμισης. Αυτό το συμπέρασμα είναι βασισμένο στην άποψη ότι η μετατροπή
συναλλάγματος μόνο για τους σκοπούς παρουσίασης δεν αντιπροσωπεύει έναν οικονομικό κίνδυνο. Ο
οικονομικός κίνδυνος αφορά την έκθεση του νομίσματος λειτουργίας μεταξύ της μητρικής ή του
επενδυτή και της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εξωτερικού. Διευκρινίζεται επίσης ότι το μέσο
αντιστάθμισης μπορεί να κατέχεται από οποιαδήποτε θυγατρική ή μητρική επιχείρηση μέσα στον όμιλο
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ανεξάρτητα από το λειτουργικό νόμισμα της επιχείρησης. Δεν αναμένεται η εφαρμογή της να επηρεάσει
σημαντικά τον Όμιλο.

iii.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
COMPUCON USA
COMPUCON JAPAN
COSMOS CO
COMPITE - nt Α.Β.Ε.Ε

Χώρα έδρας
Η.Π.Α
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Ποσοστό συμμετοχής %
100,00%
100,00%
100,00%
87,94%

(β) Θυγατρικές Εταιρίες
Οι θυγατρικές είναι εταιρίες πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική. Η εταιρία COSMOS
CO με έδρα την Ιαπωνία είναι θυγατρική κατά 100% της εταιρίας COMPUCON JAPAN, η οποία είναι
θυγατρική της μητρικής COMPUCON S.A.. Η ενοποίηση των θυγατρικών πραγματοποιείται με την
μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ 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 ΔΠΧΠ
σύμφωνα με την ευχέρεια που παρασχέθηκε από το ΔΠΧΠ 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 ΔΠΧΠ, 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.

iv. Μετατροπή ξένων νομισμάτων
(α) Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς
Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της εταιρίας από την 1η Ιανουαρίου 2002 είναι το ευρώ, κατά
συνέπεια οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€).
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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.

v. 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.

vi. Ενσώματα πάγια
Τα ενσώματα πάγια, αποτιμώνται 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:
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Λοιπός εξοπλισμός

5-10

ΕΤΗ

8

ΕΤΗ

5-10

ΕΤΗ
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vii. Άϋλα 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.
(β) Λογισμικό – λοιπά άϋλα 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 άϋλα 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. Το ιδιοπαραγόμενα προϊόντα λογισμικού αποσβένονται στην ωφέλιμη
ζωή τους η οποία υπολογίσθηκε σε πέντε (5) έτη.

viii. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονη ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται 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.
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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.

ix. 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 την 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.

x. 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.

xi. 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.
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xii. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.

xiii. 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.

xiv. 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.

xv. 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.

xvi. Παροχές στο προσωπικό
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο
όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
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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.2112/1920 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 (59 άτομα ο όμιλος και 35 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. Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας χρησιμοποιείται το
επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (5%). Το δεδουλευμένο κόστος των
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.

xvii. 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.

xviii. 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. 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.
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
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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.

xix. 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).

xx. 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.

xxi. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα βάσει
της αρχής της συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσματα αφαιρετικά
των αντίστοιχων εξόδων.
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται σε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο παθητικό
ως έσοδα επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται στα έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής
των σχετικών παγίων.

xxii. 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.

xxiii. Λοιπές σημαντικές πληροφορίες
Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, για τις χρήσεις 2001 (οικονομ. έτος
2002), 2002 (οικονομ. έτος 2003), 2003 (οικονομ. έτος 2004), και 2004 (οικονομ. έτος 2005). Η
φορολογική υποχρέωση όπως προέκυψε από τον φορολογικό έλεγχο, ενσωματώθηκε στις οικονομικές
καταστάσεις της εταιρίας.
Δεν έχει εξετασθεί έως και σήμερα, από τις φορολογικές αρχές, η φορολογική δήλωση για τις χρήσεις
του 2005 (οικονομ. έτος 2006), 2006 (οικονομ. έτος 2007) και 2007 (οικονομ. έτος 2008).
Οι φορολογικές δηλώσεις της θυγατρικής εταιρίας Compite ΑΒΕΕ, οι οποίες αφορούν τις χρήσεις από
τη σύστασή της (27.12.2003) έως και τη χρήση του 2007 (οικονομ. έτος 2008) δεν έχουν εξετασθεί έως
και σήμερα, από τις φορολογικές αρχές.
Οι θυγατρικές του εξωτερικού είναι Compucon Japan και Cosmos δεν έχουν ελεγχθεί εκ συστάσεως
(2005). Η θυγατρική του εξωτερικού Compucon USA δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά εκ συστάσεως
(2000) μέχρι και τη χρήση 2007 (οικονομ. έτος 2008).
Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου η διοίκηση έκρινε φρόνιμο να μην προβεί
σε πρόβλεψη φόρου εισοδήματος, για τις ανέλεγκτες χρήσεις λόγω της δυσκολίας να υπολογιστούν οι
ενδεχόμενες επιβαρύνσεις από πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις.
Επίσης έως και την παρούσα στιγμή δεν εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις, των οποίων η έκβαση θα
μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα της εταιρίας και του ομίλου.
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Γ. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Πληροφόρηση κατά τομέα και άλλες πληροφορίες
Κατά την 30η Ιουνίου 2008 οι βασικές δραστηριότητες της εταιρίας αφορούσαν τους επιχειρηματικούς
τομείς, της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρονικών εφαρμογών και λογισμικού για τον κλάδο του
κεντήματος, καθώς και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων - εφαρμογών τηλεματικής.
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.
Οι γεωγραφικοί τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου περιλαμβάνουν τέσσερις γεωγραφικές περιοχές
του κόσμου και διευθύνονται από την έδρα.
Η κύρια χώρα (έδρα) της εταιρίας 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, της Ασίας και ειδικότερα
την Ιαπωνία καθώς και στις Η.Π.Α.. Στις Η.Π.Α. και στην Ιαπωνία η εταιρία δραστηριοποιείται μέσω
θυγατρικών εταιριών.
Τα αναμορφωμένα αποτελέσματα των ανωτέρω τομέων κατά τις περιόδους που έληξαν την 30.6.2008
και 30.6.2007 έχουν ως εξής:

6μηνο 2008

Ελλάδα

Ευρώπη
(πλην
Ελλάδος)

Πωλήσεις
Μείον: Διεταιρικές
Πωλήσεις σε τρίτους
ΚΟΣΤΟΣ
Μείον: Διεταιρικές
Κόστος πωλήσεων σε τρίτους
Μικτό κέρδος
Λειτουργικές δαπάνες
Άλλα έσοδα-έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα μετά φόρων
Δικαιώματα μειοψηφίας
Καθαρό αποτέλεσμα 6μήνου

1.283.569,72
(49.221,14)
1.234.348,58
(622.373,87)
1.622,82
(620.751,05)
613.597,53

136.717,23
136.717,23
(18.817,04)
(18.817,04)
117.900,19

Ηνωμένες
Πολιτείες
Αμερικής

Ιαπωνία

Λοιπές
Χώρες

400.119,25
(87.041,87)
313.077,38
(133.490,90)
95.622,72
(37.868,18)
275.209,20

932.329,59
(111.167,19)
821.162,40
(608.615,20)
111.167,19
(497.448,01)
323.714,39

81.335,12
81.335,12
(2.739,76)
(2.739,76)
78.595,36

Σύνολο
2.834.070,91
(247.430,20)
2.586.640,71
(1.386.036,77)
208.412,73
(1.177.624,04)
1.409.016,67
(2.313.329,17)
209.101,15
(695.211,35)
(211.710,57)
(906.921,92)
191.397,85
(715.524,07)
(21.293,27)
(694.230,80)
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Α' εξάμηνο 2007

Ελλάδα

Πωλήσεις

Ευρώπη
(πλην
Ελλάδος)

Ηνωμένες
Πολιτείες
Αμερικής

Λοιπές
Χώρες

Ιαπωνία

Σύνολο

1.192.514,57 271.638,45 566.029,10 1.121.654,99 483.768,91

Μείον: Διεταιρικές

-

-

(170.181,92) (194.538,15)

(364.720,07)

Πωλήσεις σε τρίτους

1.192.514,57 271.638,45 395.847,18

ΚΟΣΤΟΣ

(486.338,04) (80.651,84) (277.067,30) (728.928,52) (123.139,59)

Μείον: Διεταιρικό

-

κόστος πωλ.σε τρίτους

-

181.858,44

927.116,84

3.635.606,02

483.768,91

194.538,15

3.270.885,95

-

376.396,59

(486.338,04) (80.651,84) (95.208,86) (534.390,37) (123.139,59)

Μικτό κέρδος

706.176,53 190.986,61 300.638,32

392.726,47

360.629,32

Λειτουργικές δαπάνες

(1.696.125,29)
(1.319.728,70)
1.951.157,25
(1.948.893,33)

Άλλα έσοδα-έξοδα

393.174,68

Λειτουργικό αποτέλεσμα

395.438,60

Χρηματοοικονομικό κόστος

(194.783,59)

Αποτέλεσμα προ φόρων

200.655,01

Φόροι εισοδήματος

(216.219,70)

Αποτέλεσμα μετά από φόρους

(15.564,69)

Δικαιώματα μειοψηφίας

(4.462,22)

Καθαρό αποτέλεσμα εξαμήνου

(11.102,47)

Άλλες πληροφορίες της 30.6.2008 και 30.6.2007 έχουν ως κάτωθι:

6μηνο 2007
Ενσώματα πάγια

Ελλάδα

Ευρώπη
(πλην
Ελλάδος)

Ηνωμένες
Πολιτείες
Αμερικής

Απαλειφή
διατομεακών
συναλλαγών

Λοιπές
Χώρες

Σύνολο

394.699,66

-

2.409,71

5.361,24

(50.164,50)

352.306,11

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

3.868.061,60

-

-

-

(64.354,60)

3.803.707,00

Λοιπά στοιχεια Ενεργητικού

12.877.147,78

165.109,89

298.677,75

(3.663.521,66)

9.677.413,76

Συμμετοχές
Υποχρεώσεις
Καθαρό Σύνολο
Ενεργητικού
Επενδύσεις παγίων

6μηνο 2008
Ενσώματα πάγια

1.051.307,71

-

-

71.994,24

(1.123.301,95)

-

(9.841.147,23)

-

(1.426.269,13)

(240.719,09)

3.519.161,83

(7.988.973,62)

8.350.069,52

-

(1.258.749,53)

135.314,14

(1.382.180,88)

5.844.453,25

1.304,19

-

-

560.373,94

559.069,75

Ελλάδα

Ευρώπη
(πλην
Ελλάδος)

Ηνωμένες
Πολιτείες
Αμερικής

Απαλειφή
διατομεακών
συναλλαγών

Λοιπές
Χώρες

Σύνολο

297.438,27

-

1.137,54

4.261,66

(50.952,85)

251.884,62

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

4.237.933,49

-

-

-

(100.388,37)

4.137.545,12

Λοιπά στοιχεια Ενεργητικού

11.937.759,64

-

76.934,77

229.317,58

(3.834.829,79)

8.409.182,20

831.424,26

-

-

71.994,24

(903.418,50)

-

(9.633.028,38)

-

(1.358.177,14)

(176.078,21)

3.661.134,13

(7.506.149,60)

7.671.527,28

-

(1.280.104,83)

129.495,27

(1.228.455,38)

5.292.462,34

412.297,88

-

-

-

Συμμετοχές
Υποχρεώσεις
Καθαρό Σύνολο
Ενεργητικού
Επενδύσεις παγίων

412.297,88

Στο κονδύλι του Ενεργητικού «Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες» ύψους € 831.424,26 περιλαμβάνεται
ποσό € 685.948,55 ως συμμετοχή στο Κεφάλαιο της θυγατρικής Compite-nt και ποσό € 145.475,71 ως
συμμετοχή στο Κεφάλαιο της θυγατρικής στην Ιαπωνία Compucon Japan.
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Η απεικόνιση των συμμετοχών αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής έγινε για μεν την
Compite-nt, 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
ενσωματώνεται στα αποτελέσματα της εξεταζόμενης περιόδου και απεικονίζεται στο κονδύλι του
Ισολογισμού «Λοιπά έσοδα (έξοδα) εκμετάλλευσης». Σημειώνεται ότι η υποτίμηση της συμμετοχής στην
συγκεκριμένη θυγατρική έγινε για πρώτη φορά στην εξεταζόμενη περίοδο οπότε και δεν υπάρχει
αντίστοιχο συγκριτικό στοιχείο στην αντίστοιχη προηγούμενη. Για την Compucon Japan η απεικόνιση
στις οικονομικές καταστάσεις έγινε με την αρχική τιμή κτήσης της.

2. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Μεταβολές Ενσώματων περιουσιακών στοιχείων Εταιρίας– Ομίλου
Εγκ/σεις
σε
ακινητα
τριτων

Μηχ/γικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Υπό
εκτέλεση

Κόστος
31.12.2007
προσθήκες περιόδου
μειώσεις περιόδου

180.027,79
1.551,00
-

187.406,61
-

38.805,64
-

989.372,86
1.464,31

-

1.395.612,90
3.015,31
-

30.6.2008

181.578,79

187.406,61

38.805,64

990.837,17

-

1.398.628,21

Αποσβέσεις
31.12.2007

169.874,69

110.064,85

25.238,99

857.476,20

-

1.162.654,73

1.425,98
-

9.213,34
-

2.016,40
-

24.977,00
-

-

37.632,72
-

171.300,67

119.278,19

27.255,39

882.453,20

-

1.200.287,45

10.278,12
10.153,10

68.128,42
77.341,76

11.550,25
13.566,65

108.383,97
131.896,66

-

198.340,76
232.958,17

Εγκ/σεις
σε
ακίνητα
τρίτων

Μηχ/γικός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Λοιπός
εξοπλισμός

Υπό
εκτέλεση

225.527,79
1.551,00
227.078,79

198.378,42
78,39
198.456,81

54.680,64
54.680,64

1.074.900,68
1.704,31
(1.980,57)
1.074.624,42

-

1.553.487,53
3.333,70
(1.980,57)
1.554.840,66

183.988,34
3.245,98
187.234,32

122.018,14
9.818,89
131.837,03

34.434,12
3.214,53
37.648,65

917.603,53
28.632,51
946.236,04

-

1.258.044,13
44.911,91
1.302.956,04

39.844,47
41.539,45

66.619,78
76.360,28

17.031,99
20.246,52

128.388,38
157.297,15

-

251.884,62
295.443,40

Εταιρία

προσθήκες περιόδου
μειώσεις περιόδου
30.6.2008
Αναποσβεστη αξία
30.6.2008
31.12.2007

Όμιλος

Κόστος
31.12.2007
προσθήκες περιόδου
μειώσεις περιόδου
30.6.2008
Αποσβέσεις
31.12.2007
αποσβέσεις περιόδου
μειώσεις περιόδου
30.6.2008
Αναπόσβεστη αξία
30.6.2008
31.12.2007

Σύνολο

Σύνολο

Το σύνολο των αποσβέσεων κατά € 37.632,72 της εταιρίας (2007: € 80.273,36) και κατά € 44.911,91
του ομίλου (2007: € 90.573,52) βάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου.
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Επί των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη
ούτε έχουν συσταθεί ενέχυρα.

3. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Μεταβολές Άϋλων περιουσιακών στοιχείων Εταιρίας – Ομίλου
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία κίνηση 6μήνου 2008 Εταιρίας
Σήματα &
άδειες

Δαπάνες
λογισμικού

Εσωτερικώς
δημιουργούμενα
άϋλα περ.
στοιχεία

Προσθήκες περιόδου
μειώσεις περιόδου

472.251,62
-

1.823.489,81
11.388,00
-

30.6.2008

472.251,62

Αποσβέσεις
31.12.2007

Υπό
εκτέλεση

Σύνολο

3.399.868,52
-

1.914.867,73
397.576,18
-

6.185.770,51
408.964,18
-

1.834.877,81

3.399.868,52

2.312.443,91

6.594.734,69

273.093,27

1.476.091,09

2.168.636,00

-

3.049.425,92

15.425,94
-

128.743,80
-

243.798,07
-

-

387.967,81
-

30.6.2008

288.519,21

1.604.834,89

2.412.434,07

-

3.437.393,73

Αναπόσβεστη αξία
30.6.2008
31.12.2007

183.732,41
199.158,35

230.042,92
347.398,72

987.434,45
1.231.232,52

2.312.443,91
1.914.867,73

3.713.653,69
3.692.657,32

Υπό
εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος
31.12.2007

αποσβέσεις περιόδου
μειώσεις περιόδου

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία κίνηση 6μήνου 2008 Ομίλου
Σήματα &
άδειες

Δαπάνες
λογισμικού

Εσωτερικώς
δημιουργούμενα
άϋλα περ.
στοιχεία

Κόστος
31.12.2007
Προσθήκες περιόδου
μειώσεις περιόδου

739.451,62
-

2.140.901,15
11.388,00
-

3.509.027,68
-

2.132.456,22
397.576,18
-

8.521.836,67
408.964,18
-

30.6.2008

739.451,62

2.152.289,15

3.509.027,68

2.530.032,40

8.930.800,85

Αποσβέσεις
31.12.2007
προσθήκες περιόδου
μειώσεις περιόδου
μεταφορές

457.693,26
29.725,94
-

1.641.832,38
172.410,94
-

2.237.795,14
253.798,07
-

-

4.337.320,78
455.934,95
-

30.6.2008

487.419,20

1.814.243,32

2.491.593,21

-

4.793.255,73

Αναπόσβεστη αξία
30.6.2008
31.12.2007

252.032,42
281.758,36

338.045,83
499.068,77

1.017.434,47
1.271.232,54

2.530.032,40
2.132.456,22

4.137.545,12
4.184.515,89

Οι αποσβέσεις της εταιρίας κατά € 387.967,81 (2007: € 461.257,70) και του ομίλου κατά € 455.934,95
(2007: € 545.787,27) βάρυναν τα αποτελέσματα της περιόδου.
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Τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε δαπάνες ανάπτυξης
προϊόντων λογισμικού (βλέπε σημ. vii (γ)). Οι ανωτέρω δαπάνες πληρούν τις προϋποθέσεις
αναγνώρισης ως άϋλου περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 «Άϋλα περιουσιακά στοιχεία».
Τα υπό εκτέλεση άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, δαπάνες
ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού, όπως περιγραφικά αναφέρονται στις λογιστικές αρχές στην
παράγραφο vii της παρούσης. Τα κυριότερα υπό εξέλιξη έργα αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Έργα

Αξίες

ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΦ .ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α4+Α5
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- Π.Ε.Π
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004
ΛΟΙΠΑ PROJECTS

222.137,50
150.000,00
315.983,99
720.383,73
489.761,38

Σύνολο

1.898.266,60

Το PROJECT 05ΔΣΒΕΠΡΟ-23 "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΕΝΤΗΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ" κατά την εξεταζόμενη περίοδο
ολοκληρώθηκε με επιτυχία και αναμένεται η έναρξη της εκμετάλλευσής του μέσω της ανάπτυξης
καινοτόμων κεντητικών μηχανών. Το ίδιο και το PROJECT PERSONAL TRACKER ολοκληρώθηκε με
επιτυχία, παρουσιάσθηκε σε Διεθνή Έκθεση του εξωτερικού και άρχισε η διαδικασία ένταξής του στην
αγορά.

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:
ΟΜΙΛΟΣ
Κίνηση λογαριασμού Αναβαλλόμενου Φόρου
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

ΕΤΑΙΡΙΑ

30.6.2008

31.12.2007

30.6.2008

31.12.2007

1.997.927,28
(1.048.538,47)

1.676.641,81
(918.650,85)

1.506.994,31
(990.454,24)

1.192.194,61
(863.159,19)

949.388,81

757.990,96

516.540,07

329.035,42

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Κίνηση λογαριασμού Αναβαλλόμενου Φόρου

ΕΤΑΙΡΙΑ

30.6.2008

31.12.2007

30.6.2008

31.12.2007

Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων

757.990,96
191.397,85

994.398,56
(236.407,60)

329.035,42
187.504,65

579.906,80
(250.871,38)

Υπόλοιπο τέλους

949.388,81

757.990,96

516.540,07

329.035,42
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5. Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30.6.2008

31.12.2007

30.6.2008

31.12.2007

Διαθέσιμα για πώληση χρηματ/κά περιουσιακά στοιχεία

40.808,92

40.808,92

40.808,92

40.808,92

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις συνδεδεμένων
επιχειρήσεων
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

0,00

0,00

933.160,11

991.047,73

78.446,40

72.319,06

45.434,37

39.005,37

119.255,32

113.127,98

1.019.403,40

1.070.862,02

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μετοχές ανωνύμου
εταιρίας (2,8%) μη εισηγμένης στο Χ.Α που αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης τους.

6. Αποθέματα
Το σύνολο των αποθεμάτων του Ισολογισμού αφορά σε :
ΟΜΙΛΟΣ
Εμπορεύματα
Πρώτες & Βοηθητικές ύλες
Έτοιμα προϊόντα

30.6.2008
1.111.530,86

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2007
1.052.761,90

30.6.2008
934.844,47

31.12.2007
834.364,54

639.825,46

666.897,16

338.328,06

406.203,60

1.144.085,10

1.204.022,62

1.162.558,53

1.219.276,27

2.895.441,42

2.923.681,68

2.435.731,06

2.459.844,41

Κατά την τρέχουσα περίοδο η εταιρία προέβη σε αξιολόγηση αποθεμάτων της, για μερικά εκ των
οποίων προέκυψε ότι χρίζουν απομείωσης της αξίας τους λόγω παλαιότητας. Το ποσό της
απομείωσης, ύψους € 31.377,76 ενσωματώθηκε στα αποτελέσματα αυτής.
Το κόστος των αποθεμάτων του ομίλου που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωληθέντων,
ανέρχεται σε € 1.005.939,47 (2007 € 880.535,49), ενώ της εταιρίας ανέρχεται σε € 452.447,19 (2007:
€ 312.707,71).

7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ
Πελάτες
Επιταγές
Μείον: προβλέψεις απομείωσης

Λοιπές απαιτήσεις
Προκαταβολές
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά
συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα εισπρακτέα

30.6.2008
4.342.200,00

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2007
5.277.521,99

30.6.2008
5.023.588,61

31.12.2007
5.803.338,43

264.385,45

103.648,44

255.068,95

103.396,16

(1.091.197,32)
3.515.388,13

(641.197,32)
4.739.973,11

(1.091.197,32)
4.187.460,24

(641.197,32)
5.265.537,27

421.300,61

471.272,42

118.553,18

178.732,73

77.536,55

71.885,34

77.398,80

71.853,37

0,00
16.839,74

0,00
25.300,68

1.838.000,97
293,14

1.526.273,97
6.687,72

300.000,00
4.331.065,03

0,00
5.308.431,55

300.000,00
6.521.706,33

0,00
7.049.085,06

Το ποσό των € 1.838.000,97, αφορά απαίτηση από τη θυγατρική εταιρία Compite-nt. Περιλαμβάνει δε
καταθέσεις της μητρικής εταιρίας Compucon ABEE, σε λογαριασμό της θυγατρικής της, ποσού €
1.035.000,00, με προορισμό μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της δεύτερης, σύμφωνα με
αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιριών καθώς και ποσό € 803.000,97 ως
προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση προς τη θυγατρική.
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Το κονδύλι Έσοδα Εισπρακτέα ποσού € 300.000,00 αφορά πρόβλεψη δεδουλευμένων εσόδων από
την υλοποίηση ανειλημμένων έργων σε Ο.Τ.Α., της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, μακροχρόνιου
χαρακτήρα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο.
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.
Εκτιμούμε ότι δεν συντρέχουν, επί του παρόντος, λόγοι περαιτέρω απομείωσής των.

8. Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
ΟΜΙΛΟΣ
Διαθέσιμα στο ταμείο
Διαθέσιμα σε τραπεζικές καταθέσεις

ΕΤΑΙΡΙΑ

30.6.2008
31.137,07

31.12.2007
29.149,55

30.6.2008
2.001,19

31.12.2007
1.795,16

82.894,55
114.031,62

220.414,91
249.564,46

17.992,74
19.993,93

139.625,71
141.420,87

9. Μετοχικό κεφάλαιο
Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 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 άλλαξε 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.
Έτσι μετά την νέα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των € 7.707.827,60.
Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.

10. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30.6.2008
409.354,44

31.12.2007
644.607,95

30.6.2008
311.386,25

31.12.2007
479.713,60

Επιταγές πληρωτέες

163.215,55

192.090,34

158.947,31

172.848,26

Προκαταβολές πελατών

720.350,36

812.805,97

658.579,61

774.805,47

72.027,03

61.348,09

55.925,14

46.043,86

726.666,66

616.666,66

726.666,66

616.666,66

82.854,70

31.896,48

55.945,05

15.640,08

8.947,50

56.076,62

5.224,40

18.971,07

2.415.492,11

1.972.674,42

2.124.689,00

Προμηθευτές

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς
εταίρους
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

2.183.416,24

11. Δάνεια
ΟΜΙΛΟΣ
Μακροπρόθεσμα Δάνεια
Λοιπά τραπεζικά δάνεια
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Τραπεζικά δάνεια
Μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στους επόμενους 12 μήνες
Χρηματοδοτικές μισθώσεις

ΕΤΑΙΡΙΑ

30.6.2008

31.12.2007

30.6.2008

31.12.2007

3.074.797,36
0,00

3.335.709,78
0,00

3.074.797,36
0,00

3.335.709,78
0,00

3.074.797,36

3.335.709,78

3.074.797,36

3.335.709,78

745.479,46

1.180.058,24

745.479,46

993.943,39

1.207.618,06
0,00

645.340,46
0,00

1.115.164,10
0,00

645.340,46
0,00

1.953.097,52

1.825.398,70

1.860.643,56

1.639.283,85
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Το σύνολο των δανείων περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας προς τραπεζικούς
οργανισμούς.

12. 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, προσμετράται 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. Το χρησιμοποιούμενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης (5%) είναι ίσο με την απόδοση,
κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

13. Έσοδα
Ανάλυση των εσόδων του ομίλου:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

30.6.2008
1.139.655,40

30.6.2007
1.294.006,43

30.6.2008
188.757,45

30.6.2007
63.781,80

Πωλήσεις προϊόντων

820.176,98

1.360.287,39

916.233,69

1.570.918,36

Πωλήσεις υπηρεσιών

608.187,41

584.158,45

604.113,21

583.320,45

18.620,92

32.433,68

7.133,12

31.337,03

2.586.640,71

3.270.885,95

1.716.237,47

2.249.357,64

Πωλήσεις εμπορευμάτων

Λοιπά έσοδα

14. Λοιπά έσοδα – έξοδα εκμετάλλευσης
ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2008
-

-

30.6.2008
(219.883,45)

8.737,08

16.416,58

12.180,35

53.697,46

24.206,79

400.384,09

-

9.384,82

5.406,56

1.114,01

5.431,65

1.114,01

170.750,72

(24.740,00)

165.053,68

4.993,37

209.101,15

393.174,68

(37.217,77)

69.189,66

Προβλέψεις υποτίμησης
Προμήθειες και λοιπά έσοδα πωλήσεων
Επιχορηγήσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έσοδα/(έξοδα)

ΕΤΑΙΡΙΑ

30.6.2007

30.6.2007
-

15. Φόρος εισοδήματος
Η φορολογία εισοδήματος αναλύεται ως κατωτέρω:

ΟΜΙΛΟΣ
30.6.2007

30.6.2008

-

-

-

191.397,85

-216.219,70

187.504,65

-152.326,88

191.397,85

(216.219,70)

187.504,65

(152.326,88)

Τρέχων φόρος
Αναβαλλόμενος φόρος

ΕΤΑΙΡΙΑ

30.6.2008

30.6.2007

Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
Κέρδη/(ζημία) προ φόρων

(906.921,92)

200.655,01

(750.018,57)

289.359,09

Φόροι υπολογιζόμενοι με τους εγχώριους συντελεστές στα κέρδη 25%
(2007: 25%)
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.2601/98 (έτους 2004)
Αλλαγή συντελεστή φόρου εισοδήματος

191.397,85
-

-79.061,31

187.504,65
-

-72.339,77

Φόρος εισοδήματος από φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2000-2004

-

-

-

Μη εκπιπτόμενες δαπάνες

-

-

152.326,88

191.397,85

-137.158,39

-216.219,70

187.504,65

-79.987,11
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Σημειώνουμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις της μητρικής, για τις χρήσεις 2005, 2006 και 2007, καθώς και
της θυγατρικής της Compite ΑΒΕΕ, από συστάσεώς της (27.12.2003), δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές.
Το ποσό των φόρων έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τους πραγματικούς συντελεστές.

16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με τις ενοποιούμενες θυγατρικές εταιρίες:
i)

Έσοδα-Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Α’ εξάμηνο
2008

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε:
•
Compite nt ABEE
•
Compucon LLC
•
Compucon Japan

Α’ εξάμηνο
2007

50.207,00

0,00

81.707,59

166.681,43

36.242,39

55.269,54

168.156,98

221.950,97

Οι πωλήσεις προς τα συνδεμένα μέρη, συνήθως παρέχονται στην βάση κόστους πλέον κέρδους το
οποίο δεν διαφέρει της γενικότερης τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας.
ii)

Έξοδα-Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Α’ εξάμηνο
2008

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών από:
•
Compite nt ABEE
•
Compucon LLC
•
Compucon Japan

Α’ εξάμηνο
2007

0,00

3.332,00

5.334,28

3.500,49

1.775,79

0,00

7.110,07

6.832,49

Οι αγορές με συνδεδεμένα μέρη συνήθως αγοράζονται στη βάση κόστους πλέον κέρδος, το οποίο δεν
διαφέρει της γενικότερης τιμολογιακής πολιτικής της αγοράς.
iii)
Υπόλοιπα τέλους περιόδου που έχουν προκύψει από πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών

Εταιρεία
Compite-nt ΑΒΕΕ
Compucon Japan
Compucon USA
Σύνολο
iv)

Σχέση με την
εταιρία
Θυγατρική
Θυγατρική
Θυγατρική

Απαιτήσεις
396.856,40
45.313,17
413.304,38
855.473,95

Υποχρεώσεις
3.332,00
0,00
0,00
3.332,00

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις με συνδεδεμένα μέρη

Σχέση με
την εταιρία

Εταιρεία

Απαιτήσεις

Υποχρεώσεις

Compite-nt ΑΒΕΕ έναντι αυξήσεως Μ.Κ.
Compite-nt ΑΒΕΕ προσωρινή Ταμειακή διευκόλυνση

Θυγατρική
Θυγατρική

1.035.000,00
803.000,97

0,00

Compucon USA δάνειο (με τόκους)

Θυγατρική

933.160,11

0,00

2.771.161,08

0,00

Σύνολο
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Στο λογαριασμό του Ενεργητικού «Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία» περιλαμβάνεται απαίτηση από
θυγατρική εταιρία του εξωτερικού (Compucon U.S.A) ύψους € 933.160,11 που αφορά χορηγηθέν
μακροπρόθεσμο δάνειο εκ μέρους της μητρικής. Διευκρινίζεται ότι το δάνειο προήλθε από μετατροπή
απαιτήσεων της μητρικής, εξαιτίας ενδοεταιρικών συναλλαγών, που είχαν προκύψει σωρευτικά στο
τέλος της διαχειριστικής περιόδου .
Σύμφωνα με την από 31.12.2005 σύμβαση δανείου μεταξύ των ανωτέρω μερών συμφωνήθηκαν οι
κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις:
α) ύψος δανείου σε USD 1.743.020,41
β) επιτόκιο εξάμηνο LIBOR +1%
γ) η αποπληρωμή του δανείου θα διενεργηθεί σε εννέα εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις, με πρώτη δόση
την 31.12.2006
Η εξέλιξη της αποπληρωμής του δανείου μέχρι σήμερα παρουσιάζει ορισμένες καθυστερήσεις στις
καταβολές των προγραμματισμένων δόσεων, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στο ποσό των €
236.009,66 (USD 372.045,55). Ο λόγος των καθυστερήσεων αυτών οφείλεται βασικά στην
παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας στην Αμερική σε συνδυασμό με την χρονική υστέρηση της
εμφάνισης των αποτελεσμάτων των ενεργειών της διοίκησης σχετικά με την εκεί αναδιοργάνωση.
Η διαχείριση της απαίτηση από το δάνειο αυτό, όσο και της απαίτησης (ποσού € 413.304,38) από τις
εμπορικές συναλλαγές, εντάσσονται στο γενικότερο πλάνο της εταιρίας, σχετικά με την συνέχιση της
δραστηριότητάς της σε αυτή την αγορά, λόγω του γεγονότος ότι αυτή αφορά μία από ισχυρότερες
αγορές του κόσμου, στην οποία προσβλέπει να προωθήσει τα νέα της προϊόντα.
v)

Συναλλαγές με Διοικητικά και Διευθυντικά στελέχη

Οι συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης ανήλθαν σε € 163.831,70 για
τον Όμιλο και € 105.839,09 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» περιλαμβάνεται υποχρέωση
προς τον βασικό μέτοχο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, κο Βασίλειο Θωμαΐδη, ποσού ύψους €
726.666,66, το οποίο αφορά καταβολές με τη μορφή προσωρινής ταμειακής διευκόλυνσης της εταιρίας.

17. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού
Μετά από την ημερομηνία κλεισίματος της εξεταζόμενης περιόδου και κατά την διάρκεια σύνταξης των
οικονομικών καταστάσεων που την αφορούν δεν συντρέχουν άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία θα
μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΟΥΡΔΟΥΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΙΛΑΔΑΡΛΗΣ

Α.Δ.Τ. Χ 741627

Α.Δ.Τ. Ν 702921

Α.Δ.Τ. ΑΖ 696421
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠΟ 01/01/2008 ΕΩΣ 30/06/2008
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