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ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 Ηνπλίνπ 2016 - 30 Ηνπλίνπ 2017
(χκθσλα κε ην Ν. 3556/2007)

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 1/7/2016-30/06/2017 ηεο «CPI
Αλώλπκνο Δηαηξεία Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ» εγθξίζεθαλ απφ
ην Γ.. ηεο εηαηξείαο ηελ 27ε Οθησβξίνπ 2017. Σα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ
δεκνζηεχηεθαλ ζηελ δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο εηαηξείαο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή
ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ παξέρνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα. Γηα ην ιφγν απηφ ζπληζηνχκε ζηνλ
αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή
κε ηελ εηαηξεία λα κειεηήζεη ηηο παξαθάησ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο
1/7/2016-30/06/2017, νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα
θαη έρνπλ αλαξηεζεί καδί κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή
Λνγηζηή ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο εηαηξείαο «www.cpi.gr» <<Οηθνλνκηθά ζηνηρεία
ηεο CPI >>.
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ινγηζηηθψλ αξρψλ
Δπεμεγήζεηο θαη αλαιχζεηο επη ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο
Δλζψκαηα πάγηα
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ελνπνηνχληαη
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
Απνζέκαηα
Δκπνξηθνί ρξεψζηεο
Λνηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ
Σακεηαθά δηαζέζηκα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Λνηπά απνζεκαηηθά
Γάλεηα ηξαπεδψλ
Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ
Πξνκεζεπηέο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ.
Κχθινο εξγαζηψλ
Άιια έζνδα
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Κφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ
Ακνηβέο πξνζσπηθνχ.
Έμνδα δηάζεζεο.
Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο.
Άιια έμνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.
Φφξνο εηζνδήκαηνο.
Κέξδε/δεκίεο αλά κεηνρή.
Λνηπέο επεμεγήζεηο γηα ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε
Δγγπήζεηο
Δπίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο.
Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε.
Δπνρηθφηεηα.
ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ.
πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Αλάιπζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
Αλάιπζε θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.
Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ.
Αλάιπζε επαηζζεζίαο θηλδχλνπ επηηνθίνπ.
Πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3401/2005.
Έθζεζε ειέγρνπ αλεμάξηεηνπΟξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ.
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ΓΖΛΧΔΗ ΔΚΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΖ
„‟CPI ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ’’
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 πεξίπησζε γ‟ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Νφκνπ
3556/2007 δειψλνκε φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε:
(α) νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 01.07.2016 – 30.06.2017, πνπ
θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν
αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξά ζέζε θαη ηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο εηαηξείαο «CPI A.E.».
(β) ε εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ
εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο
ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη.
Σαχξνο Αηηηθήο, 27 Οθησβξίνπ

2017.

Οη δεινχληεο - βεβαηνχληεο
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.
& Γηεπζχλσλ χκβνπινο

Υξήζηνο Παπαζάλνο
Α.Γ.Σ. ΑΒ 649762

Σα νξηζζέληα απφ ην Γ.. κέιε

νθία Σζαδήκα
Α.Γ.Σ. ΑΚ 546474

Κσλζηαληίλνο θνχξαο
Α.Γ.Σ. ΑΗ 555733
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ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ
<<CPI A.E. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ»
ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ
1/7/2016- 30/06/2017.
Κπξίεο θαη θύξηνη Μέηνρνη,
Ζ παξνχζα εηήζηα έθζεζε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν 1/7/2016-30/06/2017 θαη ζπληάρζεθε
ζχκθσλα κε ην λφκν 3556/2007 θαη ηηο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο πνπ
εθδφζεθαλ επί ηνπ λφκνπ απηνχ.
Ζ παξνχζα έθζεζε, παξαζέηεη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα, γηα ηελ
θαηάξηηζή ηεο, λνκνζεζία θαη ζθνπεχεη ζην λα πιεξνθνξήζεη ηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν θαη
λα ηνπ δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα κία νπζηαζηηθή θαη νξζή ελεκέξσζε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα
ηεο εηαηξείαο «CPI ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ».
1. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΝΑΦΟΡΑ.
ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2017 πξαγκαηνπνηήζεθε, ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, ε εηήζηα ηαθηηθή
γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. ‟ απηή παξαβξέζεθαλ κέηνρνη πνπ
αληηπξνζψπεπαλ ην 67,74% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο (6.711.230 κεηνρέο
επί ζπλόινπ 9.907.500). Ζ γεληθή ζπλέιεπζε, νκφθσλα, πήξε ηηο παξαθάησ απνθάζεηο:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Δλέθξηλε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, αθνχ ελεκεξψζεθε γηα ηηο
εθζέζεηο ηνπ Γ.. θαη ηεο έθζεζεο ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή.
Απάιιαμε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ Διεγθηή απφ θάζε επζχλε
απνδεκηψζεσο γηα ηελ ρξήζε 1/7/2015 έσο 30/6/2016.
Δμέιεμε σο ηαθηηθφ νξθσηφ ειεγθηή ηνλ θ. Δπζηάζην Π. Καγηνύιε κε Α.Μ. ΟΔΛ
13271 θαη αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ θ. Παλαγηώηε Πάηζε κε Α.Μ. ΟΔΛ 11921, νη
νπνίνη είλαη κέιε ηεο Δηαηξείαο νξθσηψλ ειεγθηψλ “PKF ΔΤΡΧΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ.’’
κε έδξα ηελ Αζήλα Λεσθ. Κεθηζίαο αξηζκ. 124.
Δμέιεμε δηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα πεληαεηή ζεηεία, ήηνη κέρξη 21/02/2022.
Δλέθξηλε ηηο θαηαβιεζείζεο ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε
ρξήζε 1/7/2015-30/06/2016 θαη πξνελέθξηλε ηηο ακνηβέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 1/7/2016-30/06/2017 θαη γηα ηε ρξήζε 1/7/201630/06/2017.
Δλέθξηλε ηηο θαηαβιεζείζεο ακνηβέο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 23α
ηνπ Ν. 2190/1920, γηα ηελ ρξήζε 1/7/2015-30/6/2016 θαη απνθάζηζε ηελ
πξνέγθξηζε ησλ ακνηβψλ γηα ηε ρξήζε 1/7/2016-30/06/2017 θαη γηα ηε ρξήζε
1/7/2016-30/06/2017.
Έδσζε άδεηα ζηα κέιε ηνπ Γ.. γηα ζπκκεηνρή ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εηαηξεηψλ
ζηηο νπνίεο ε Δηαηξία κεηέρεη σο κέηνρνο ή πξφθεηηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην κέιινλ
σο κέηνρνο (αλεμαξηήησο πνζνζηνχ) θαη ζε εηαηξείεο νη ζθνπνί ησλ νπνίσλ είλαη
δηάθνξνη εθείλσλ ηεο εηαηξείαο θαη δελ είλαη πξνκεζεπηέο ή πειάηεο ηεο εηαηξείαο.
Δμέιεγε ηα κέιε ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο

1.2. Λνηπά ζεκαληηθά γεγνλόηα.
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Καηά ηε δηαξξεχζαζα πεξίνδν ζπλερίζζεθαλ νη επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο δνκήο θαη ζηελ αχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, ελψ ζπλέρηζε ηηο
πξνζπάζεηέο ηεο γηα κείσζε ησλ θηλδχλσλ.

2. ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ.
Καησηέξσ παξαηίζεληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο εηαηξείαο ηεο
παξνχζαο πεξηφδνπ κε ηα αληίζηνηρα ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.

2.1 Κύθινο εξγαζηώλ.
Οη πλνιηθέο Πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε € 14.701 ρηι. ζηελ παξνχζα πεξίνδν
έλαληη 13.832 ρηι. € ηεο πξνεγνύκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, εκθαλίδνληαο αχμεζε 869
ρηι. επξψ, ήηνη πνζνζηφ 6,3%. εκεηψλεηαη φηη ζην αλσηέξσ πνζφ ησλ πσιήζεσλ
πεξηιακβάλνληαη θαη πσιήζεηο ππεξεζηψλ 4.121 ρηι. € έλαληη 4.354 ρηι. € ηεο
πξνεγνύκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 1/7/2015-30/06/2016, παξνπζηάδνληαο κείσζε
5,4%.
2.2. Μηθηά θέξδε εθκεηάιιεπζεο
Σα κηθηά θέξδε ηεο εηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ ζηελ παξνχζα ρξήζε ζε 2.988 ρηι. € έλαληη
3.017 ρηι. € επξψ ηεο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 1/7/2015-30/06/2016,
παξνπζηάδνληαο νξηαθή κείσζε θαηά 29 ρηι. €, ήηνη πνζνζηό 1%.
2.3 Απνηέιεζκα πξν ηόθσλ, θόξσλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ
(EBITDA)
Σα Κέξδε πξν Σόθσλ, Φόξσλ, Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ
(ΔΒΗΣDA), δηακνξθώζεθαλ ζε 555 ρηι. € έλαληη 635 ρηι. € ηεο πξνεγνχκελεο
νηθνλνκηθήο ρξήζεο 1/7/2014-30/06/2015, παξνπζηάδνληαο κείσζε 80 ρηι. €.
2.4 Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (έμνδα) δηακνξθψζεθαλ ζε 167 ρηι. €, έλαληη 214
ρηι. € ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, εκθαλίδνληαο κείσζε θαηά 47 ρηι. €.
2.5. Μηθηά θέξδε.
Σν πνζνζηφ ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο δηακνξθψζεθε ζε 20,3% έλαληη 21,8% ηεο
πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο.
2.6. Κέξδε πξό Φόξσλ.
Σα Καζαξά απνηειέζκαηα πξν Φόξσλ δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδε 97 ρηι. € , έλαληη
θεξδώλ 105 ρηι. € ηεο πξνεγνχκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο.
2.7 Απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο.
Σα Καζαξά απνηειέζκαηα κεηά απφ Φφξνπο αλήιζαλ ζε θέξδε 34 ρηι. €, έλαληη θεξδώλ
83 ρηι. €, ηεο πξνεγνύκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο.
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3. ΟΗ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΔ ΜΔΣΑΒΟΛΔ ΣΑ ΜΔΓΔΘΖ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΠΑΡΑΚΑΣΧ:
3.1 Ίδηα θεθάιαηα
Σα ίδηα θεθάιαηα εκθαλίδνληαη απμεκέλα θαηά 34.208 € ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε
ρξήζε. Ζ κεηαβνιή απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηα πξνθχςαληα θέξδε ηεο παξνχζαο ρξήζεο
1/7/2016-30/06/2017.
Αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ γίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

3.2 Άϋια θαη ελζώκαηα πάγηα
Σα πάγηα, ελζψκαηα θαη άυια, κεηψζεθαλ θαηά 72.057 ρηι. €, θπξίσο ιφγσ ησλ
δηελεξγεζεηζψλ απνζβέζεσλ. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ κεηαβνιψλ ησλ παγίσλ
(ελζψκαησλ θαη άυισλ) γίλεηαη ζηνπο πίλαθεο κεηαβνιψλ ησλ παγίσλ ησλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ. (εκείσζε 4).

3.3 Απνζέκαηα
Ζ αμία ησλ απνζεκάησλ είλαη απμεκέλε θαηά 152 ρηι. €, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε
ρξήζε. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη, θπξίσο, ζηηο απμεκέλεο θαηά 137 ρηι. € πξνθαηαβνιέο,
πνπ δφζεθαλ ζε πξνκεζεπηέο, έλαληη παξαγγειηψλ αγνξάο εκπνξεπκάησλ..

3.4. Τπνρξεώζεηο
Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο, καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο, αλέξρνληαη ζην
ηέινο ηεο πεξηφδνπ ζην πνζφ ησλ 4.356 ρηι., € έλαληη 4.634 ρηι. € ηεο πξνεγνχκελεο
ρξήζεο, κεησκέλεο θαηά 278 ρηι. €. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη, θπξίσο, ζηε κείσζε ησλ
ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζηα κε δηαηξερζέληα έζνδα θαηά 107 ρηι. €, ηεο
εηαηξείαο.

3.5 Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο.
Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλέξρνληαη ζε
462.558 € έλαληη 539.405 € ηεο
πξνεγνχκελεο νηθνλ. ρξήζεο. Ζ παξαηεξνχκελε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ηνπ πνζνχ
ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο, θαηά 76.847 €, είλαη ζπγθπξηαθή. Ζ
Δηαηξεία θαη ζηελ εμεηαδφκελε ρξήζε φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο δελ είρε ιεμηπξφζεζκεο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, νχηε έρεη πξνβεί ζε θαλελφο είδνπο δηαθαλνληζκφ γηα νθεηιέο
θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.

3.6 Απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο.
Σέινο νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ εκπνξηθνχο ρξεψζηεο αλέξρνληαη ζε 2.939 ρηι. €
έλαληη 3.306 ρηι. € ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά € 367 ρηι.
ήηνη πνζνζηφ 11%. Ζ κείσζε ησλ απαηηήζεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ηαρχηεξε είζπξαμε
ησλ απαηηήζεσλ.
4. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ.
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Καηά ηε δηαλπζείζα ρξήζε ε Δηαηξεία επηθέληξσζε, ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηε δηαηήξεζε ησλ
εζφδσλ απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ πνπ ζεσξεί ζηξαηεγηθά θαη απφ ηελ παξνρή
Τπεξεζηψλ κεηψλνληαο θαηά ην κέγηζην δπλαηφλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, γηα ηελ επφκελε ρξήζε, ζηνρεχεη ζηελ ζπλέρηζε ησλ
πξνζπαζεηψλ ηεο ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη ηελ εζηίαζή ηεο πξνο ηηο ίδηεο αγνξέο
επηδηψθνληαο αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζε απηέο ελψ ζα ζπλερίζεη ηηο ιεινγηζκέλεο
επελδχζεηο ηεο ζηελ πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο ςεθηνπνίεζεο
θαη Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ.
Ζ εηαηξεία ζα θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ζεηηθφ πξφζεκν ζηε
δηαλπφκελε ρξήζε .
5. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ.
Ζ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία είλαη έληνλα αληαγσληζηηθή θαη νη
ζπλήζεηο θίλδπλνη πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο
ξεπζηφηεηαο, ην επηηφθην δαλεηζκνχ, νη κεηαβνιέο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη ν
θίλδπλνο απαμίσζεο εκπνξεπκάησλ.
-Πηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ εηαηξεία έρεη κεγάιε δηαζπνξά ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαη δελ έρεη ζεκαληηθή
ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε θάπνην ή θάπνηα απφ ηα κέξε κε ηα νπνία
ζπλαιιάζζεηαη. Οη επί πηζηψζεη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο, γίλνληαη κεηά απφ απζηεξφ
πηζησηηθφ έιεγρν ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ πειαηψλ ηεο. ηελ πεξίπησζε πεξαηηέξσ
αθξαίαο επηδείλσζεο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο κε ζπλέπεηα ηελ αδπλακία είζπξαμεο ησλ
απαηηήζεψλ ηεο απφ ηνπο πειάηεο ηεο, ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα
ξεπζηφηεηαο ζηελ εηαηξεία. Ζ εθηίκεζή καο είλαη φηη ν θίλδπλνο απηφο δελ ζα εληαζεί θαη
απμεζεί πεξαηηέξσ. Παξ‟ φια απηά ε Δηαηξεία δεκηνπξγεί απνζεκαηηθά γηα θάιπςε ηνπ
πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
-Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ
Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ
ελδερφκελε κειινληηθή κεηαβνιή ησλ θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, ηα νπνία ζα
δηαθνξνπνηήζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο ή θαη εθξνέο πνπ ζπλδένληαη κε
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή θαη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο. Χζηφζν ε Δηαηξεία δηαζέηεη επαξθή
ίδηα θεθάιαηα θαη πηζησηηθά φξηα.
-Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο.
Ζ Δηαηξεία αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν απηφ κε επαξθή εγθεθξηκέλα πηζησηηθά φξηα
καθξνπξφζεζκνπ θαη βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ, κε επλντθνχο φξνπο, απφ ηηο
ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Σα δάλεηα ηεο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηνπο δχλαληαη λα
απνπιεξσζνχλ κεξηθψο ή νιηθψο ή λα αλαλεσζνχλ. Ζ εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο απφ ηε ιεθηφηεηα ησλ δαλείσλ ηεο, έρεη ηε
δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο ξεπζηφηεηάο ηεο κε πεξαηηέξσ δαλεηνδφηεζή ηεο, ε νπνία ζα γίλεη
κε εθρψξεζε απαηηήζεψλ ηεο.
- Kίλδπλνο επηηνθίνπ:
Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ πξνθεηκέλνπ λα
απνθαζίζεη γηα ηηο κνξθέο δαλεηζκνχ ηεο, επηδηψθνληαο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θφζηνπο.
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εκεηψλεηαη φηη γηα ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηεο εηαηξείαο κε βάζε ηηο δαλεηαθέο
ζπκβάζεηο είλαη δπλαηφλ ζηηο ιήμεηο ηνπο λα απνπιεξσζνχλ κεξηθψο ή νιηθψο ή λα
αλαλεσζνχλ. Ζ πξφβιεςε απηή ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ
εηαηξεία λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ελδερφκελε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. Χζηφζν,
φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζεκείσζε 7.5 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κία ελδερφκελε
αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ θαηά 0,5%, ζα επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ θαζαξή ζέζε ηνπ
νκίινπ θαηά 9.368 € ζηελ εμεηαδφκελε ρξήζε θαη θαηά 9.087 € θαηά ηελ πξνεγνχκελε
ρξήζε.
Όια ηα δάλεηα είλαη ζε επξψ. Όια ηα δάλεηα επηβαξχλνληαη κε επηηφθην EURIBOR +
SPREAD.
Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε αλσηέξσ αμία ησλ δαλείσλ είλαη ίζε κε ηελ εχινγε αμία ηνπο.
Γηα θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ δάλεηα δελ έρεη εγγξαθεί ππνζήθε επί ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο.
-πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο.
Οη ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο, αγνξέο θαη πσιήζεηο γίλνληαη ζε επξψ. Δπίζεο νη απαηηήζεηο
θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο είλαη εθθξαζκέλεο ζε επξψ κε ζπλέπεηα λα κελ εθηίζεηαη ζε
ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Χζηφζν παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ησλ ηζνηηκηψλ πξνθεηκέλνπ λα
ιάβεη κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπ.
-Κίλδπλνο απνζεκάησλ.
Σα είδε πνπ εκπνξεχεηαη ε εηαηξεία αλήθνπλ αθ‟ ελφο ζηελ θαηεγνξία ηεο πςειήο
ηερλνινγίαο θαη πςεινχ θηλδχλνπ ηερλνινγηθήο απαμίσζήο ησλ θαη αθ‟ εηέξνπ ζηα
αληαιιαθηηθά, ηα νπνία θπξίσο ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηζθεπή κεραλεκάησλ, πνπ
δηαηεξνχλ ηελ αμία ηνπο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ εηαηξεία δηελεξγεί ζπρλέο
απνηηκήζεηο ησλ απνζεκάησλ ηεο, πξνθεηκέλνπ ε αμία πνπ αλαγξάθεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο
ηνπ θαηαζηάζεηο λα κελ απνθιίλεη απφ ηελ ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ, ελψ δηελεξγεί
πξνβιέςεηο απαμίσζήο ησλ θαη πξνβαίλεη ζε θαηαζηξνθέο απνζεκάησλ γηα ηα νπνία δελ
ππάξρεη δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζήο ησλ. Δπίζεο ε εηαηξεία ιακβάλεη ηα
θαηάιιεια θπζηθά θαη άιια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη άιινπο θηλδχλνπο ησλ
απνζεκάησλ (θινπέο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο).
-Κίλδπλνο αγνξάο.
Παξά ην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία απεπζχλεηαη ζην επαγγεικαηηθφ ηκήκα ηεο αγνξάο θαη φρη
ζην θαηαλαισηηθφ, ελδερφκελε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο
έρεη επίπησζε θαη ζηηο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο.
6. ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ.
6.1 Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο. Αζρνιείηαη κε ην εκπφξην
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ, ρνλδξηθφ εκπφξην
άιισλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ θαζψο θαη ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλψλ
γξαθείνπ, ινγηζηηθψλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο.
Ζ „‟CPI A.E.‟‟ ηδξχζεθε ην 1990, (ΦΔΚ 3989/90). Σνλ Απξίιην ηνπ 1994 ζπγρσλεχζεθε κε
ηελ CAD Δ.Π.Δ. πνπ είρε ηδξπζεί ην 1985 (ΦΔΚ 1087/85) θαη δεκηνπξγήζεθε λέα εηαηξεία
κε ηελ ίδηα επσλπκία (CPI A.E.), θαη είλαη εγγεγξακέλε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο κε ΓΔΜΖ 1788301000 θαη ΑΡ.Μ.A.E. 32624/06/Β/95/1.
Ζ „‟CPI A.E.‟‟ είλαη κία εηαηξεία πιεξνθνξηθήο πνπ παξέρεη νινθιεξσκέλν ζχζηεκα
εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Δηαηξεία παξέρεη
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ππεξεζίεο Marketing θαη πσιήζεσλ, Merchandising (ηνπνζέηεζε θαη θαιή παξνπζίαζε
πξντφλησλ ζηα ζεκεία πψιεζεο), Branding (αλάπηπμε κάξθαο), ππνζηήξημε πξηλ ηελ
πψιεζε θαη ηέινο ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε (Customer Care). Eπίζεο παξέρεη
ππεξεζίεο επηζθεπψλ, ζπκβνιαίσλ ζπληήξεζεο, εθπαηδεχζεσλ θαζψο θαη επί ηφπνπ
επίιπζεο ηερληθψλ πξνβιεκάησλ είηε ζαλ αληηζπκβαιιφκελνο είηε ζαλ ππεξγνιάβνο
κεγάισλ πνιπεζληθψλ Δηαηξεηψλ.
To 2000, ε ‘’CPI Α.Δ.’’ εηζήιζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ.
Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Έδξα: Γήκνο Σαχξνπ

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Ραθαειίδνπ 1, ΣΚ 177 78 Σαχξνο

Γηάξθεηα εηαηξείαο: 100 έηε.

6.2 Μεηνρηθό Κεθάιαην
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 2.972.250 επξψ, θαη δηαηξείηαη
σο εμήο:
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΜΔΣΟΥΧΝ
Κνηλέο κεηνρέο

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΔΣΟΥΧΝ
9.907.500

ΟΝΟΜΑΣ.
ΑΞΗΑ
ΜΔΣΟΥΖ
0,30 Δπξώ

6.3 ηόρνη.
Ζ εηαηξεία έρεη ζηφρν ηελ επίηεπμε ηζνξξνπεκέλεο αλάπηπμεο ηεο, ηελ δξαζηεξηνπνίεζή
ηεο κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηφλσζε ηεο ηνπηθήο θαη θαη΄ επέθηαζε εζληθήο
νηθνλνκίαο, δηαηεξψληαο θαη απμάλνληαο ηηο πθηζηάκελεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Δπίζεο εηδηθφηεξνο ζηφρνο απνηειεί ε ζπλερήο πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο καο θαη ε πνηνηηθφηεξε εμππεξέηεζή ησλ..
Αμίεο φπσο ε ρξεζηή δηνίθεζε, ε πξφλνηα έλαληη ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ ή
πξνβιεκάησλ, ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ρσξίο λα δηαθηλδπλεχεηαη ην επίπεδν πςειήο
πνηφηεηαο θαη ε ζπλέπεηα έλαληη ησλ πειαηψλ θαη ινηπψλ ζπλεξγαηψλ, είλαη ηα δεηνχκελα
δηαρξνληθά γηα ηελ εηαηξία θαη ηελ δηνίθεζε ηεο.
Χο απνηέιεζκα ηεο δηαρξνληθήο καο δέζκεπζεο γηα πνηνηηθά εκπνξεχκαηα, ππεξεζίεο θαη
πγηείο ζπλεξγαζίεο, έρνπκε ηελ θαζηέξσζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ ρψξν σο ελφο αμηφπηζηνπ
ζπλεξγάηε γηα ηνπο πειάηεο καο θαη ζέηνπκε πιένλ σο ζηφρν, ζηελ παξνχζα ηδηαίηεξα
δχζθνιε θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ηε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο ζέζεο
καο.
Δλφςεη ινηπφλ ησλ απμεκέλσλ πξνθιήζεσλ, πνπ θαινχκαζηε λα αληηκεησπίζνπκε, ε
επέλδπζε ζε αθφκα αξηηφηεξα πνηνηηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο, ζα απνηειέζεη ηελ θχξηα ζηξαηεγηθή καο γηα
ηα επφκελα έηε.

6.4 Δθνδηαζηηθή αιπζίδα.
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Ζ εηαηξεία εκπνξεχεηαη επξεία θιίκαθα εκπνξεπκάησλ θαη ρξεζηκνπνηεί έλαλ
επαξθψο δηαθνξνπνηεκέλν αξηζκφ πξνκεζεπηψλ, ψζηε λα πεξηνξίζεη ζην
κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηελ εκπνξηθή εμάξηεζε.
Οη θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο ηεο είλαη εγθαηαζηεκέλνη ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
6.5 Πξννπηηθέο γηα ηε λέα ρξήζε.
Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά ηηο εμειίμεηο ζην θιάδν ηεο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα
εθκεηαιιεπηεί ηελ απνθηεζείζα εκπεηξία ηεο, κε ζθνπφ λα επηηχρεη αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ
αγνξάο θαη ηεο θεξξδνθνξίαο. θιπ.

6.6 Πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.
πκκόξθσζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείεο δελ έρνπλ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα. Όιεο νη
δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηηο απαηηήζεηο θαη
πξνδηαγξαθέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ειαρηζηνπνηψληαο θάζε ηχπνπ φριεζε.

6.7 Πνιηηηθή αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.
Ζ Δηαηξία ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξία
ζηηο 30/06/2017 θαη 30/062016 αλήιζε θαηά κέζν φξν ζε 128 θαη 120 άηνκα αληίζηνηρα.
Οη εξγαζηαθέο ζρέζεηο βξίζθνληαη ζε άξηζην επίπεδν, αθνχ ε δηακφξθσζή ηνπο, πέξαλ
ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, βαζίδεηαη πάλσ ζην ζεβαζκφ ησλ
αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ ειεπζεξηψλ, πάλσ ζηελ αλάπηπμε
πλεχκαηνο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ζηε θαζηέξσζε πνιηηηθψλ
δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ θαζνξίδνπλ κε ζαθή θαη ακεξφιεπην ηξφπν φια ηα
ζέκαηα πξνζιήςεσλ, κεηαθηλήζεσλ, πξναγσγψλ, εθπαίδεπζεο, ακνηβψλ, πξφζζεησλ
παξνρψλ, αδεηψλ θαη απνπζηψλ. ηε ρξήζε δελ ζεκεηψζεθε θακία απεξγηαθή
θηλεηνπνίεζε, ελψ θαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ δηθαίσκα είλαη απνιχησο ζεβαζηφ.
Ζ εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη κε ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο φπνπ
απηέο έρνπλ εθαξκνγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη αζθαιείαο.
Ζ εηαηξεία επηζπκεί λα εθπαηδεχεηαη θαη λα επηκνξθψλεηαη ηαθηηθά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ
ηεο βάζεη ησλ επαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ή θαη αηνκηθψλ αλαγθψλ θαη
αλαιακβάλεη θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο, ζηα πιαίζηα ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ.
Ζ Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη, ζην πξνζσπηθφ θαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηάο
ηεο, νπνηαδήπνηε δηάθξηζε ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ θ.ι.π.
ε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο εηαηξείαο ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο Α.Μ.Δ.Α.
6.8. ΒΑΗΚΟΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ.
Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο εηαηξείαο έρνπλ σο αθνινχζσο:
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Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
30/6/2017

1

2

3

4

5

Σχζςθ δανειςμοφ προσ ίδια κεφάλαια:
Σφνολο Δανειςμοφ
Ίδια Κεφάλαια
Βακμόσ οικονομικισ αυτάρκειασ
Ίδια Κεφάλαια
Σφνολο υποχρεϊςεων
Ταχφτθτα Κυκλοφορίασ Ιδίων Κεφαλαίων
Σφνολο ιδίων κεφαλαίων
Κακαρζσ πωλιςεισ/365*1,2
Ταχφτθτα Είςπραξθσ Απαιτιςεων
Απαιτιςεισ (Πελάτεσ + Επιταγζσ Ειςπρακτζεσ)
Πωλιςεισ+ΦΠΑ/365
Ταχφτθτα Κυκλοφορίασ Αποκεμάτων
Αποκζματα
Κόςτοσ Πωλθκζντων/365

30/06/2016

0,6

0,6

78%

75%

66

71

54

65

84

81

6.9 Με Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο.
1

Πωλιςεισ ανα εργαηόμενο

114.850

2

Κλιςεισ για επιςκευζσ ανα
εργαηόμενο

704

6.10 Έξεπλα θαη αλάπηπμε.
Ζ Δηαηξεία δελ δηεμάγεη έξεπλα θαη δελ δηαζέηεη ηκήκα αλάπηπμεο.
6.11 Τπνθαηαζηήκαηα.
Γελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο.

6.12 Λνηπέο πιεξνθνξίεο.
Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο.
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη απνθάζεηο
δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε
ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη δηελεξγεζεί ζρεηηθή
πξφβιεςε.
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Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ζηηο 30/06/2017 ήηαλ 132 άηνκα θαη ζην
ηέινο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ήηαλ 123 άηνκα.
Έρνπλ ηεξεζεί νη ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο κε ηηο ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
30/06/2016.
Ζ Δηαηξεία δελ θαηέρεη κεηνρέο ηεο ε ηδία ή κέζσ ηξίησλ.
Γελ έγηλε νηαδήπνηε δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο ή θιάδνπ ηεο εηαηξείαο.
7. ΤΝΑΛΛΑΓΔ- ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΜΔ ΣΑ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ
ΟΠΧ ΑΤΣΑ ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΛΠ 24.
πλδεδεκέλα κέξε νξίδνληαη σο νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία δηαηεξεί ηνλ έιεγρν
θαη αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ πνιηηηθψλ
ηνπο. Δπίζεο, ζπλδεδεκέλα κέξε είλαη ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο, ζπγγεληθά πξφζσπα απηψλ
κε πξψην βαζκφ ζπγγέλεηαο, επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ απηά ή ζηηο νπνίεο έρνπλ
ηνλ έιεγρν ή αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή.
Όιεο νη ζπλαιιαγέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηηνθίσλ θαη εμαζθαιίζεσλ, κεηαμχ ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ πξαγκαηνπνηνχληαη νπζηαζηηθά κε φξνπο φκνηνπο κε εθ είλνπο
πνπ ίζρπαλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή γηα παξφκνηεο ζπλαιιαγέο κε κε ζπλδεδεκέλα
κέξε.
Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ (αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) ζσξεπηηθά απφ ηελ
έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο (01/07/2016-30/06/2017) θαη ηα ππφινηπα ησλ
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο, (30/06/2017), πνπ
έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη
απφ ην ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο:
Καηά ηελ 30/6/2017
Τπνρξεώζεηο
Έμνδα πξνο Απαηηήζεηο από
πξνο
ζπλδεδεκέλα
ζπλδεδεκέλα
ζπλδεδεκέλα
κέξε
κέξε
κέξε
240.000
2.000
0
12.364
0
0
252.364
2.000
0

1/7/2016-30/6/2017

πλδεδεκέλα Μέξε
RES A.E.
CPI Cyprus
ύλνιν

Δζνδα από
πλδεδεκέλα
κέξε
0
0
0

Καηά ηελ 30/6/2016
Τπνρξεώζεηο
Έμνδα πξνο Απαηηήζεηο από
πξνο
ζπλδεδεκέλα
ζπλδεδεκέλα
ζπλδεδεκέλα
κέξε
κέξε
κέξε
240.857
0
12.364
0
0
0
240.857
0
12.364

1/7/2015-30/6/2016

πλδεδεκέλα Μέξε
RES A.E.
CPI Cyprus
ύλνιν

Δζνδα από
πλδεδεκέλα
κέξε
0
0
0
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Ακνηβέο Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθώλ ζηειερώλ.
πλδεδεκέλν θπζηθό πξόζσπν
Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Γηεπζπληηθά ηειέρε
ΤΝΟΛΟ

€
213.898
296.817
510.715

Γελ πθίζηαληαη απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο από θαη πξνο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε.
Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνεγθξίλνληαη απφ ηελ εηήζηα ηαθηηθή
γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο,
πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε πεξίπησζε απνρψξεζήο ησλ απφ ηελ
εηαηξεία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. Γηα ηα κέιε ηνπ Γ.. πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξεία
κε εηδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, ζε πεξίπησζε απνρψξεζήο ησλ απφ ηελ εηαηξεία, ηνπο
θαηαβάιιεηαη φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 2112/1920.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή κε ην
πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε
πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο
απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο πξνο ηε κεηξηθή εηαηξεία.
9. εκαληηθά γεγνλόηα κεηά ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο.
Γελ ζπλέβεζαλ ζεκαληηθά γεγνλφηα απφ ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, γηα ηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά
απφ ηα ΓΠΥΠ.
Ζ θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία, νπνία εδξεχεη ζηελ Κχπξν, ίδξπζε ζπγαηξηθή εηαηξεία
ζηε Βνπιγαξία, κε αληηθείκελν εξγαζηψλ εκπνξία, επηζθεπέο θαη ζπληήξεζε πεξηθεξεηαθψλ
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηελ αγνξά ηεο Βνπιγαξίαο. Ζ CPI Βνπιγαξίαο δελ αλέπηπμε
αθφκε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν ζχλνιν ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ εμφδσλ ηεο, κέρξη
30/06/2017 αλέξρεηαη 14.858 επξψ.
10. Πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 4, παξάγξαθνο 7, ηνπ Ν. 3556/2007 θαη επεμεγεκαηηθή
έθζεζε πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ
10.1 Γηάξζξσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 2.972.250,00 Δπξψ, θαη δηαηξείηαη ζε
9.907.500 αδηαίξεηεο άυιεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο
0,30 Δπξψ ε θάζε κία. Όιεο νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο
δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. (Καηεγνξία κηθξήο θαη
κεζαίαο θεθαιαηνπνίεζεο).
Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κεηνρή είλαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηνπ
θεθαιαίνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβιεκέλε αμία ηεο κεηνρήο. Κάζε κεηνρή παξέρεη φια ηα
δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο, εηδηθφηεξα:
 Σν δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο απφ ηα εηήζηα ή ηα θαηά ηελ εθθαζάξηζε θέξδε ηεο εηαηξείαο.
Πνζνζηφ 35% ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (κεηά ηελ αθαίξεζε κφλνλ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ)
δηαλέκεηαη απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο σο πξψην κέξηζκα. Ζ ρνξήγεζε πξφζζεηνπ κεξίζκαηνο
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πξέπεη λα απνθαζηζζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Κάζε κέηνρνο, εθφζνλ είλαη θάηνρνο
κεηνρψλ ηελ εκεξνκελία πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ ηνπ κεξίζκαηνο, δηθαηνχηαη
κεξίζκαηνο. Σν κέξηζκα θαηαβάιιεηαη ζηνπο κεηφρνπο εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία
ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο ηξφπνο
θαη ν ηφπνο θαηαβνιήο ηνπ κεξίζκαηνο αλαθνηλψλεηαη κέζσ ηνπ ηχπνπ. Σν δηθαίσκα
είζπξαμεο ηνπ κεξίζκαηνο παξαγξάθεηαη κεηά απφ πέληε έηε απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά
ην νπνίν ε γεληθή ζπλέιεπζε ελέθξηλε ηε δηαλνκή ηνπ θαη ην παξαγξαθέλ ιφγσ κε
είζπξαμεο κέξηζκα απνδίδεηαη ζην Γεκφζην.
Σν δηθαίσκα αλάιεςεο ηεο εηζθνξάο θαηά ηελ εθθαζάξηζε ή αληίζηνηρα, ηεο απφζβεζεο
θεθαιαίνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε κεηνρή, εθφζνλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε,
Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο κε κεηξεηά
θαη ηελ αλάιεςε λέσλ κεηνρψλ.
Σν δηθαίσκα ιήςεο αληηγξάθνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ησλ
νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο,
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη ζηα εμήο επη κέξνπο
δηθαηψκαηα: λνκηκνπνίεζεο, παξνπζίαο, ζπκκεηνρήο ζηηο ζπδεηήζεηο, ππνβνιήο πξνηάζεσλ
ζε ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, θαηαρψξεζεο ησλ απφςεσλ ζηα πξαθηηθά θαη ςήθνπ.
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο).
Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή ησλ κεηνρψλ πνπ
θαηέρνπλ.

10.2 . Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ.
Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαη ε
κεηαβίβαζή ηνπο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία πνπ ηζρχεη θαηά ηε κεηαβίβαζή ηνπο.
10.3 εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 9-11 ηνπ Ν.
3556/2007.
Σελ 30/06/2017 νη θαησηέξσ κέηνρνη θαηείραλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5% ησλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ ηεο εηαηξείαο: Bansara Trading LTD 32,91%, Πηθνύλεο Αλαζηάζηνο 33,37% θαη ΟΚΗ
EUROPE 8,63%.
10.4 . Μεηνρέο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ.
Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.
10.5 Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ.
Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο.
10.6 πκθσλίεο κεηαμύ ησλ κεηόρσλ ηεο εηαηξείαο πνπ ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνύο ζηε
κεηαβίβαζε κεηνρώλ ή ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ.
Γελ πεξηήιζε ζε γλψζε ηεο εηαηξείαο ε χπαξμε νηαζδήπνηε ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο,
πνπ λα ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ή ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ
ςήθνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο.
10.7

Καλόλεο γηα ηνλ δηνξηζκό θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
πκβνπιίνπ.
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Οη θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, είλαη απηνί πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θ.λ. 2190/1920 θαη δελ ζεζπίζζεθαλ
δηαθνξνπνηήζεηο απηψλ απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο.
10.8
Αξκνδηόηεηα ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ
ζπκβνπιίνπ, γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή ηελ αγνξά ίδησλ κεηνρώλ ζύκθσλα κε ην
άξζξν 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920.
Απφ ην λφκν 2190/1920, γηα ηηο εηαηξείεο πνπ νη κεηνρέο ηνπο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην
Αζελψλ, ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηνπο δηθαηνχηαη λα απνθαζίζεη ηελ απφθηεζε ηδίσλ
κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο, κέρξη πνζνζηνχ 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε
ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηνπο θαη κε εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 5
έσο 13 ηνπ θ.λ. 2190/1920. ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο δελ ππάξρεη αληίζεηε δηάηαμε.
10.9 εκαληηθέο ζπκθσλίεο νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε
πεξίπησζε αιιαγήο ειέγρνπ θαηόπηλ δεκόζηνο πξόηαζεο.
Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ ηξνπνπνηνχληαη ή
ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο.
10.10 πκθσλίεο κε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ην πξνζσπηθό ηεο
εηαηξείαο.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή κε ην
πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε
πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο
απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο.
Ζ παξνχζα εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 01/07/201630/06/2017 έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.cpi.gr.
Σαχξνο 27 Οθησβξίνπ 2017.
ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Υξήζηνο Παπαζάλνο
Πξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο
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ΓΖΛΧΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Ν. 4403/2016
Ζ παξνχζα δήισζε έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Νφκν 4403/2016
(ΦΔΚ Α‟ 125/7.7.2016), ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηεο
„‟CPI
AΝΧΝΤΜΟ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ
ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ
&
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ’’ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 01/07/2016-30/06/2017, σο εηδηθφ
ηκήκα απηήο, θαη είλαη δηαζέζηκε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Δηαηξείαο ζηε δηεχζπλζε
www.cpi.gr.
Μέξνο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρεηαη ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο
πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηηο εκεηψζεηο επί ησλ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 01/07/2016-30/06/20172016 ηεο „‟CPI
AΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ“.
α) H ιεηηνπξγία θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο „‟CPI A.E.‟‟, πνπ εδξεχεη ζηελ
Διιάδα, θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο δηέπνληαη απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Ν.
2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, φπσο απηφο εθάζηνηε ηζρχεη. Πέξαλ ηνπ
λφκνπ 2190/1920 ζέκαηα φπσο ην αληηθείκελν εξγαζηψλ, ν ζθνπφο, ε δηάξθεηα, νη
αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ε εθινγή
Οξθσηψλ Διεγθηψλ, ε εθθαζάξηζε θαη ιχζε ηεο Δηαηξίαο νξίδνληαη απφ ην
Καηαζηαηηθφ ηεο, ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο. Χο
Δηαηξία νη κεηνρέο ηεο νπνίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ε
“CPI A.E.” έρεη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο σο πξνο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο
δηαθπβέξλεζεο, ηεο ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ησλ επνπηηθψλ
αξρψλ, ηεο δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θιπ. Ο βαζηθφο λφκνο πνπ
πεξηγξάθεη θαη επηβάιεη ηηο πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο είλαη ν 3016/2002 (ΦΔΚ Α‟
110/17.5.2002) αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ επίζεο είλαη δηαζέζηκν ζηελ εηαηξηθή
ηζηνζειίδα. Δπηπξφζζεηα, ν Καλνληζκφο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, δηαζέζηκνο
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα www.helex.gr, νξίδεη κε
ζαθήλεηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Υ.Α. Σέινο, κε ην Νφκν 3693/2008 (ΦΔΚ Α‟
174/25.8.2008) θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 απηνχ, θαηέζηε
ππνρξεσηηθή γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Διέγρνπ.
Ζ Δηαηξεία κε ηελ απφ 28/2/2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, είρε
απνθαζίζεη απηνβνχισο λα εθαξκφδεη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ
ζπληάρζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ ΔΒ ζπλδέζκνπ επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ
γηα ηηο Δηζεγκέλεο Δηαηξείεο (έθδνζε Ηαλνπαξίνπ 2011) πνπ είλαη αλαξηεκέλνο ζηνλ
ηζηφηνπν ηνπ ΔΒ, ζηε δηεχζπλζε: http://www.sev.org.gr
ηηο 31/03/2017, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εμεηδίθεπζε θαη ελέθξηλε ηνλ Κψδηθα
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ εθαξκφδεη. Ο ηζρχσλ Κψδηθαο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο κε ηελ έλδεημε “Μάξηηνο 2017” είλαη δηαζέζηκνο κέζσ ηεο εηαηξηθήο
ηζηνζειίδαο ζηελ εηδηθφηεξε επηινγή “Ζ Δηαηξία / Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε”.
β) δελ εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ δεδνκέλνπ
φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζεσξεί επαξθέο ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ
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πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα καο. Ζ εηαηξία φξηζε Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππάξρεη ε πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν ηζνξξνπία
κεηαμχ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ.
γ) σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ (Internal Control and Risk Management - ICRM - Systems) ηεο Δηαηξίαο
ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
αλαθέξεηαη φηη ην ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ηεο “CPI A.E.”, ρξεζηκνπνηεί
έλα εμειηγκέλν ινγηζκηθφ παθέην γηα αλαθνξά πξνο ηελ δηνίθεζε. Ζ Γηνίθεζε έρεη
ηε δπλαηφηεηα άκεζεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
ηεο εηαηξείαο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο θαη νηθνλνκηθήο
ζέζεο θαζψο θαη άιιεο αλαιχζεηο αλαθέξνληαη πξνο ηελ δηνίθεζε ζε κεληαία βάζε
ελψ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
γηα ιφγνπο αλαθνξάο πξνο ηελ δηνίθεζε αιιά θαη γηα ιφγνπο δεκνζίεπζεο,
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ζε εμακεληαία βάζε. Σφζν ε δηνηθεηηθή
πιεξνθφξεζε φζν θαη ε πξνο δεκνζίεπζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε
πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ελεκεξσκέλν
ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη αλαιχζεηο πσιήζεσλ,
θφζηνπο/εμφδσλ, ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ αιιά θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο. Όιεο νη
αλαθνξέο πξνο ηελ δηνίθεζε πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
πνπ ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο απηφο έρεη εγθξηζεί
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αιιά θαη κε ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο πεξπζηλήο
πεξηφδνπ αλαθνξάο. Όιεο νη δεκνζηεπφκελεο ελδηάκεζεο θαη εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη γλσζηνπνηήζεηο επί
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, επηζθνπνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη
εγθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αληίζηνηρα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
δ) To ζχλνιν ησλ κεηνρψλ πνπ εμέδσζε ε „‟CPI A.E.‟‟ αλέξρεηαη ζε
9.9075.00 νλνκαζηηθήο αμίαο € 0,30 ε θάζε κία. Όιεο νη κεηνρέο είλαη θνηλέο
νλνκαζηηθέο θαη πέξαλ απηψλ δελ πθίζηαληαη άιινη ηίηινη απφ ηνπο νπνίνπο λα
απνξξέεη δηθαίσκα ειέγρνπ ηεο Δηαηξίαο. Κάζε κεηνρή ελζσκαηψλεη δηθαίσκα κηαο
ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο. Οη κέηνρνη κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ κεηνρψλ είλαη:
Ο θ. Πηθνχλεο Αλαζηάζηνο κε αξηζκφ κεηνρψλ 3.305.960 θαη ε εηαηξεία
„‟BANSARA TRADING S.A.‟‟ κε αξηζκφ κεηνρψλ 3.260.675.
Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη δελ
ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζή ηνπο, δελ ππάξρνπλ κέηνρνη κε εηδηθά
δηθαηψκαηα ειέγρνπ νχηε ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. Δπίζεο, δελ
ππάξρνπλ ζπκθσλίεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 11α ηνπ Ν. 3371/2005,
πεξηπηψζεηο (ζ) θαη (η), (δειαδή ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνχ ηίζεληαη ζε ηζρχ,
ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ
δεκνζίαο πξνηάζεσο θαζψο θαη ζπκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή
ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο πνπ πξνβιέπνπλ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε
παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκφ ηεο ζεηείαο ή ηεο
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απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκνζίαο πξφηαζεο). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή ηα
κέιε απηνχ δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, έθδνζε λέσλ
κεηνρψλ θαη αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ, ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ, αξκφδηα γηα ηα
αλσηέξσ ζέκαηα είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο “CPI A.E‟‟
Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο “CPI A.E.”, σο
εδξεχνπζαο ζηελ Διιάδα εηαηξίαο, είλαη ν λφκνο 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ
εηαηξηψλ φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη. Πέξαλ ηνπ λφκνπ 2190/1920
ζέκαηα φπσο ην αληηθείκελν εξγαζηψλ, ν ζθνπφο, ε δηάξθεηα, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ε εθινγή Οξθσηψλ
Διεγθηψλ, ε εθθαζάξηζε θαη ιχζε ηεο Δηαηξίαο νξίδνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο ην
νπνίν είλαη δηαζέζηκν κέζσ ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο. Χο Δηαηξία νη κεηνρέο ηεο
νπνίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ε “CPI A.E.” έρεη
πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο σο πξνο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο
ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ηεο δεκνζίεπζεο
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θιπ. Ο βαζηθφο λφκνο πνπ πεξηγξάθεη θαη επηβάιεη ηηο
πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο είλαη ν 3016/2002 (ΦΔΚ Α‟ 110/17.5.2002).
Δπηπξφζζεηα, ν Καλνληζκφο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, δηαζέζηκνο ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Οκίινπ Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα www.helex.gr, νξίδεη κε ζαθήλεηα
ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Υ.Α. Σέινο, κε ην Νφκν 3693/2008 (ΦΔΚ Α‟
174/25.8.2008) θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 37 απηνχ, θαηέζηε
ππνρξεσηηθή γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο ε ζχζηαζε Δπηηξνπήο Διέγρνπ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο “CPI A.E..” εθπφλεζε, εμεηδίθεπζε θαη ελέθξηλε ηνλ
Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΚΔΓ) ηεο Δηαηξίαο ηελ 31ε Μαξηίνπ 2017. Ο
ηζρχσλ Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηελ έλδεημε “Μάξηηνο 2017” είλαη
δηαζέζηκνο κέζσ ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο ζηελ εηδηθφηεξε επηινγή “Ζ Δηαηξία /
Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε”.
β) δελ εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ δεδνκέλνπ
φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζεσξεί επαξθέο ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ θαη θαλνληζηηθφ
πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα καο.
γ) σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ (Internal Control and Risk Management - ICRM - Systems) ηεο Δηαηξίαο
ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
αλαθέξεηαη φηη ην ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ηεο “CPI A.E.”, ρξεζηκνπνηεί
έλα επαγγεικαηηθφ θαη εμειηγκέλν ινγηζκηθφ παθέην γηα αλαθνξά πξνο ηελ δηνίθεζε
αιιά θαη πξνο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ
εηζνδήκαηνο θαη νηθνλνκηθήο ζέζεο θαζψο θαη άιιεο αλαιχζεηο αλαθέξνληαη πξνο
ηελ δηνίθεζε ζε κεληαία βάζε ελψ ζπληάζζνληαη ζε απιή θαη ελνπνηεκέλε βάζε
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ιφγνπο
αλαθνξάο πξνο ηελ δηνίθεζε αιιά θαη γηα ιφγνπο δεκνζίεπζεο, ζχκθσλα κε ηνπο
ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ζε εμακεληαία θαη εηήζηα βάζε. Σφζν ε δηνηθεηηθή
πιεξνθφξεζε φζν θαη ε πξνο δεκνζίεπζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε
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πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ελεκεξσκέλν
ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη αλαιχζεηο πσιήζεσλ,
θφζηνπο/εμφδσλ, ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ αιιά θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο. Όιεο νη
αλαθνξέο πξνο ηελ δηνίθεζε πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
πνπ ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο απηφο έρεη εγθξηζεί
απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αιιά θαη κε ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο πεξπζηλήο
πεξηφδνπ αλαθνξάο. Όιεο νη δεκνζηεπφκελεο ελδηάκεζεο θαη εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη γλσζηνπνηήζεηο επί
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, επηζθνπνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη
εγθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αληίζηνηρα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Οη Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο “CPI A.E.‟‟ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην Νφκν 3884/2010 (ΦΔΚ Α‟ 168/24.9.2010). Δηδηθφηεξα, ε
πξφζθιεζε πξνο ηνπο κεηφρνπο δεκνζηεχεηαη θαηά πάγηα ηαθηηθή ηεο Δηαηξείαο
λσξίηεξα απφ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ Κ.Ν. 2190/1920 πξνζεζκία ησλ 20
εκεξψλ πξηλ ηε Γεληθή πλέιεπζε ελψ ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ηνπ άξζξνπ 39
παξ. 2, 2α, 4 θαη 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην ζρφιην ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επί
ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ηα έληππα εθπξνζψπεζεο ζηε Γεληθή
πλέιεπζε θαη ν αξηζκφο κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ
δηθαησκάησλ ςήθνπ θαζίζηαληαη δηαζέζηκα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο. Διιείςεη
θαηαζηαηηθήο πξφβιεςεο δελ είλαη δπλαηή ε κε ειεθηξνληθά κέζα ή εμ απνζηάζεσο
ζπκκεηνρή θαη άζθεζε δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ή ηελ ηπρφλ
Δπαλαιεπηηθή απηήο. Οκνίσο ιφγσ έιιεηςεο θαηαζηαηηθήο πξφβιεςεο ε Δηαηξία
δελ δέρεηαη ειεθηξνληθέο θνηλνπνηήζεηο δηνξηζκνχ θαη αλάθιεζεο εθπξνζψπσλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο “CPI A.E.” ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξίαο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα
θάζε εηαηξηθή ππφζεζε. Δπηπιένλ ζην ελ ιφγσ άξζξν πξνβιέπεηαη φηη ε Γεληθή
πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα ζέκαηα φπσο, ελδεηθηηθά θαη φρη
πεξηνξηζηηθά, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ε εθινγή κειψλ Γ..,
νπνηαδήπνηε αχμεζε ή κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν δηνξηζκφο ειεγθηψλ ηεο
Δηαηξίαο, ε έγθξηζε εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη δηαλνκή θεξδψλ ηεο
Δηαηξίαο, ε έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη νκνινγηψλ. Δθφζνλ ε Γεληθή
πλέιεπζε ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο νη
λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ φινπο ηνπο κεηφρνπο αθφκε θαη ηνπο απφληεο
θαη δηαθσλνχληεο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά
γηα θάζε εηαηξηθή ρξήζε ην αξγφηεξν έσο ηε δέθαηε (10ε) εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ
έλαηνπ κήλα κεηά απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο (Ν. 4403/2016) θαη έθηαθηα φπνηε
θξίλεη αλαγθαίν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Οη κέηνρνη δχλαληαη λα κεηέρνπλ ζηε
Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζψπσο ή κέζσ αληηπξνζψπνπ εθφζνλ ηα ζρεηηθά
έγγξαθα παξαδνζνχλ ζηελ Δηαηξία ην αξγφηεξν ηξεηο (3) κέξεο πξηλ ηε Γεληθή
πλέιεπζε. Μέηνρνη πνπ δε ζα απνζηείινπλ εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ηα
ζρεηηθά έγγξαθα ζηελ Δηαηξία ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν θαηφπηλ
αδείαο ηεο ηειεπηαίαο. Ζ ζπκκεηνρή ζηε Γεληθή πλέιεπζε δελ πξνυπνζέηεη ηε
δέζκεπζε κεηνρψλ. Ζ κεηνρηθή ηδηφηεηα απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο
“Διιεληθφ Κεληξηθφ Απνζεηήξην Σίηισλ Α.Δ. - EΛ.Κ.Α.Σ.” θαη απφ ην ειεθηξνληθφ
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αξρείν κε ηνπο κεηφρνπο πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ςεθίζνπλ ζηε
πλέιεπζε ην νπνίν ε “CPIA .E.‟‟ παξαιακβάλεη απφ ηελ “ΔΛ.Κ.Α.Σ.”. Ζ Γεληθή
πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο εθφζνλ παξίζηαληαη ή εθπξνζσπνχληαη ζε απηή κέηνρνη πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
ηεο Δηαηξίαο. Δθφζνλ δελ ζπληειεζηεί απηή ε απαξηία, εληφο 20 εκεξψλ
πξαγκαηνπνηείηαη Δπαλαιεπηηθή πλέιεπζε ε νπνία βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη
ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε
νπνηνδήπνηε πνζνζηφ. Γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απαηηείηαη απιή πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ ή αληηπξνζσπεπνκέλσλ κεηφρσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 1) κεηαβνιή εζληθφηεηαο,
2) κεηαβνιή αληηθεηκέλνπ, 3) επαχμεζε ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, 4) επαχμεζε
εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, 5) κείσζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, 6) έθδνζε κεηαηξέςηκνπ
νκνινγηαθνχ δαλείνπ, 7) κεηαβνιή ζηελ πνιηηηθή δηάζεζεο θεξδψλ, 8) ζπγρψλεπζε
/ δηάζπαζε / παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο / ιχζε ηεο Δηαηξίαο, 9) ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ε πλέιεπζε ζπλεδξηάδεη έγθπξα εθφζνλ παξίζηαληαη ή
εθπξνζσπνχληαη ζε απηή κέηνρνη πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηα 2/3 ηνπ
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο. Δθφζνλ δελ ζπληειεζηεί απηή ε
απαξηία ζπγθαιείηαη πξψηε Δπαλαιεπηηθή πλέιεπζε ε νπνία επξίζθεηαη ζε
απαξηία φηαλ εθπξνζσπείηαη ζε απηή ην 50% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο. Δάλ δελ ζπληειεζηεί θαη απηή ε απαξηία, ζπγθαιείηαη
δεχηεξε Δπαλαιεπηηθή πλέιεπζε ε νπνία επξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ
εθπξνζσπείηαη ζε απηή ην 1/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο
Δηαηξίαο. Οη ςεθνθνξίεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε δηεμάγνληαη θαλεξά κπνξεί φκσο ε
Γεληθή πλέιεπζε πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί νηνπδήπνηε ζέκαηνο λα απνθαζίζεη λα
δηεμαρζεί απηή κπζηηθή. Κάζε κεηνρή δίλεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ. Ζ Γεληθή
πλέιεπζε ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο απηήο κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ
θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ ςήθσλ. Δμαηξεηηθά γηα ζέκαηα πνπ απαηηείηαη απμεκέλε
απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία 2/3 ησλ παξφλησλ ή
αληηπξνζσπεπνκέλσλ κεηφρσλ.
ε) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξίαο
ην νπνίν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, δχλαληαη λα απνηειείηαη
απφ ηξία (3) έσο δψδεθα (12) κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ γηα πεληαεηή ζεηεία. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα
εθιεγνχλ κέηνρνη ή κε, θαζψο θαη αλψηεξνη ππάιιεινη ηεο “CPI A.E.”. Σα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ απεξηφξηζηα θαη είλαη ειεχζεξα
αλαθιεηά. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα θαη εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ
ηνλ Πξφεδξν, κέρξη δχν (2) Αληηπξνέδξνπο θαζψο θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ζε
πεξίπησζε πνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ηνλ αλαπιεξψλεη έλαο Αληηπξφεδξνο θαη
φηαλ θαη νη δχν απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη αλαπιεξψλνληαη απφ νηνδήπνηε κέινο
ην νπνίν νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ο Πξφεδξνο, νη Αληηπξφεδξνη θαη ν
Γηεπζχλσλ χκβνπινο κπνξνχλ πάληνηε λα επαλεθιεγνχλ. Σν Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ζπλεδξηάδεη φπνηε ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ θαη νη αλάγθεο ηεο Δηαηξίαο
ην απαηηνχλ θαη επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ παξίζηαληαη ή
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αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ νπδέπνηε φκσο
ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ζπκβνχισλ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ. Οη
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ ή αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ ηνπ. Κάζε ζχκβνπινο έρεη κία ςήθν θαη
ν Πξφεδξνο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ελεξγεί σο Πξφεδξνο δελ έρεη απνθαζηζηηθή
ςήθν ζε θακία ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο “CPI A.E.” ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα νπνηαδήπνηε ππφζεζε, πξάμε ή
ελέξγεηα αθνξψζα ηε δηνίθεζε γεληθά ηεο Δηαηξίαο ή ηε δηαρείξηζε γεληθά ηεο
εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, λα αληηπξνζσπεχεη ηελ Δηαηξία ζε φιεο ηηο ζρέζεηο θαη
ζπλαιιαγέο ηεο κε ηξίηνπο θαη λα ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ αλάγεηαη ζηνπο ζθνπνχο
απηήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο πξνο ηξίηνπο εγγπήζεσο απφ κέξνπο
ηεο Δηαηξίαο ππέξ ζπγαηξηθψλ ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, εμαηξνπκέλσλ κφλνλ
ησλ ζεκάησλ εθείλσλ ηα νπνία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ή ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Ζ επζχλε ησλ
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηεο “CPI A.E.” πεξηνξίδεηαη ζηελ
εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ιήγεη θάζε ρξφλν κεηά ηελ έγθξηζε ησλ
εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ηελ απφ απηή
απαιιαγή ηνπο.
Ζ πθηζηάκελε ζχλζεζε ηνπ Γ.. ηεο “CPI A.E.” είλαη ε αθφινπζε:
1. Παπαζάλνο Υξήζηνο ηνπ Αξηζηείδε, Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζχλσλ ζχκβνπινο,
Δθηειεζηηθφ κέινο.
2. θνχξαο Κσλ/λνο ηνπ Υξήζηνπ, Μέινο ηνπ Γ.. Δθηειεζηηθφ.
3. Υαηδεαληψλεο - Φσηαξάο Κσλ/λνο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. Αλεμάξηεην κε
Δθηειεζηηθφ κέινο.
4. Αζαλαζηάδεο Γεψξγηνο ηνπ Νηθνιάνπ, Μέινο ηνπ Γ.. Δθηειεζηηθφ.
5. Σζαδήκα νθία ηνπ Γεσξγίνπ, Μέινο ηνπ Γ.. Δθηειεζηηθφ .
6. Πίγθα Διέλε ηνπ Γεκεηξίνπ, Μέινο ηνπ Γ.. κε Δθηειεζηηθφ.
7. Γαβαιά Αδακαληία ηνπ Ησάλλε, Μέινο ηνπ Γ.. κε Δθηειεζηηθφ.
8. Γαινπδίδεο Μηράιεο ηνπ Φξαγθίζθνπ, Μέινο ηνπ Γ.. Αλεμάξηεην κε Δθηειεζηηθφ.
9. Εαξηθφπνπινο Παλαγηψηεο ηνπ Γεσξγίνπ, Μέινο ηνπ Γ.. Αλεμάξηεην κε
Δθηειεζηηθφ.
Ζ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 22αο Φεβξνπαξίνπ 2017, εμέιεμε ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε ζε ψκα θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο
22αο Φεβξνπαξίνπ 2017. Σα αλεμάξηεηα κέιε νξίζηεθαλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λφκν 3016/2002.
ην πιαίζην ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιεηηνπξγεί ηξηκειήο επηηξνπή ειέγρνπ, κε
ηελ αθφινπζε ζχλζεζε:
Πξόεδξνο: Υαηδεαληψλεο –Φσηαξάο Κσλ/λνο.
Μέιε: Εαξηθφπνπινο Παλαγηψηεο ηνπ Γεσξγίνπ θαη Γαινπδίδεο Μηραήι ηνπ
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Φξαγθίζθνπ.
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ νξίδνληαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην λφκν 3693/2008, θαη δηαζέηνπλ επαξθή
γλψζε θαη εκπεηξία επί ζεκάησλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, ινγηζηηθήο θαη ειεγθηηθήο.
Ζ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηνλ νξηζκφ
λφκηκνπ ειεγθηή ή ειεγθηηθνχ γξαθείνπ γίλεηαη κεηά απφ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ.
Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ζχκθσλα κε ην λφκν 3693/2008,
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνπλ:
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο
ηελπαξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο
ηνπ
ζπζηήκαηνο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ
(Internal
Control and Risk Management systems)
ηελ παξαθνινχζεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
(Internal Audit)
■ ηελπαξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ
ειέγρνπ ησλ αηνκηθψλ
θαη
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
■ ηελπαξαθνινχζεζε ζεκάησλ ζπλαθψλ κε ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζε
αληηθεηκεληθφηεηαο
θαη αλεμαξηεζίαο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή.
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλδξάκεη νπζηαζηηθά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ
εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαζψο γίλεηαη απνδέθηεο φισλ ησλ αλαθνξψλ
γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο
Δηαηξίαο ελψ θαη ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν αλαθέξεη ζηελ
Δπηηξνπή θάζε ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ θαη επηδίδεη ηδηαίηεξε έθζεζε κε ηπρφλ αδπλακίεο ηνπ
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηδίσο, κε ηηο αδπλακίεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
αθνξνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηε ζχληαμε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
■
■

■
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CPI ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ
ΓΔΜΖ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Δ. : 32624/06/B/95/1)
Έδξα: Ραθαειίδε 1, Σαύξνο Αηηηθήο Σ.Κ. 17778

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΠΧ
ΑΤΣΑ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ

ΣΖ ΥΡΖΖ 1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2016 – 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2017

(χκθσλα κε ην Ν. 3556/2007)
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1. Καηάζηαζε πλνιηθώλ εζόδσλ ηεο ρξήζεο 1/7/2017- 30/06/2017.

Έζοδα (πωλήζειρ)
Κόζηνο πωιήζέληωλ
Μικηό κέπδορ
Άλλα έζοδα
Εμνδα δηάζεζεο
Εμνδα δηνίθεζεο
Άλλα έξοδα
Κέπδη (-ζημίερ) ππο θόπος , σπημαηοοικονομικών
και επενδ. Αποηελεζμάηων.
Χξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Κέπδη (-ζημίερ) ππο θόπων
Φφξνο εηζνδήκαηνο (-Έμνδν)/Έζνδν
Κέξδε/(-Εεκίεο) κεηά από θόξνπο
Πνζά πνπ ηαμηλνκνύληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ
Πνζά πνπ δελ ηαμηλνκνύληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησ:
Αλαινγηζηηθά θέξδε/(-δεκίεο) ζε πξνγξάκκαηα
πξνθαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
Φφξνο πνπ αλαινγεί

εκ.
5.1
5.2
5.3
5.6
5.7
5.8

5.9
5.10

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΑ ΤΝΟΛΗΚΑ ΔΟΓΑ ΥΡΖΖ
ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΤ
Καηαλεκεκέλα ζε:
Μεηφρνπο Δηαηξίαο
Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο

Κέξδε (-δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή– βαζηθά
(ζε €)

5.11

1/7/201630/06/2017
14.700.841
11.712.829
2.988.012
2.726
-1.542.405
-1.186.870
2.519

1/7/201530/06/2016
13.832.199
10.815.632
3.016.567
8.504
-1.469.057
-1.190.456
-47.064

263.982
84
-167.123
96.943
-62.342
34.601

318.494
143
-213.768
104.870
-22.098
82.772

0

0

552
-160
392

924
-268
656

34.208

83.428

34.208
0
34.208

83.428
0
83.428

0,0035

0,0084
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2. Δηήζηα Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 30/06/2017
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Δλζψκαηα πάγηα
Αυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ελνπνηνχληαη
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο

εκ.
4.1
4.2
4.3
4.4

675.959
165.317
3.000
317.072

616.357
296.975
3.000
379.254

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε
Λνηπέο καθξνπξ. απαηηήζεηο

4.5
4.6

56.354
199.340
1.417.041

56.354
197.107
1.549.047

4.7
4.8
4.9
4.10

2.492.028
2.939.046
513.324
241.626
6.186.024
7.603.065

2.339.887
3.305.978
272.516
378.350
6.296.730
7.845.777

4.11

2.972.250

2.972.250

4.12

3.902.091
-3.628.306
3.246.035
0
3.246.035

3.902.091
-3.662.515
3.211.826
0
3.211.826

4.13

0

0

4.14

111.066
7.401
118.467

93.268
35.738
129.006

4.15
4.16
4.17
4.13

1.635.177
267.306
462.558
1.873.522
4.238.563
4.357.030
7.603.065

1.753.355
394.825
539.406
1.817.359
4.504.945
4.633.951
7.845.777

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό
Απνζέκαηα
Δκπνξηθνί ρξεψζηεο
Λνηπά ζηνηρεία θπθι. Δλεξγεηηθνχ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν θιπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ
ύλνιν ελεξγεηηθνύ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Ηδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο
Μεηνρηθφ θεθάιαην
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο μέλσλ
ζπγαηξηθψλ
Λνηπά απνζεκαηηθά
Κέξδε/(δεκηέο) εηο λένλ
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Μαθξ/ζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γάλεηα
Τπνρξ. παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ
ππεξεζία
Λνηπέο καθξνπξ.ππνρξεψζεηο
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Γάλεηα
ύλνιν ππνρξεώζεσλ
ύλνιν παζεηηθνύ

30/6/2017

30/6/2016
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3. ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΑ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθό
θεθάιαην

Απνζεκαηηθό
από έθδνζε
κεηνρώλ ππέξ ην
άξηην
Απνζεκαηηθά

Τπόινηπα 01/07/2015
Απνηέιεζκα πεξηφδνπ
Αλαινγηζηηθφ
έιιεηκα/πιεφλαζκα ζε
πξνγξάκκαηα
πξνθαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ.

2.972.250

3.082.776

819.315

Τπόινηπα 30/06/2016

2.972.250

3.082.776

819.315

Τπόινηπα 01/07/2015
Απνηέιεζκα πεξηόδνπ
Αλαινγηζηηθφ
έιιεηκα/πιεφλαζκα ζε
πξνγξάκκαηα
πξνθαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ.

2.972.250

3.082.776

819.315

Τπόινηπα 30/06/2016

2.972.250

3.082.776

819.315

πζζ/κέλα
ύλνιν ηδίσλ
θέξδε/(-δεκίεο) θεθαιαίσλ
-3.745.943
82.772

3.128.398
82.772

656
-3.662.515

656
3.211.826

-3.662.515
34.601

3.211.826
34.601

-392
-3.628.306

-392
3.246.035
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4. Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2017
Πνζά ζε επξώ
Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε/(-Εεκίεο)πξφ θφξσλ

01/07/201630/06/2017

01/07/201530/06/2016

96.943

104.870

290.899

316.316

18.642

47.072

21.564

7.065

167.039

213.624

Μείσζε /(αχμεζε) απνζεκάησλ

-152.142

4.801

Μείσζε /(αχμεζε) απαηηήζεσλ

122.495

438.291

-350.881

-264.704

-167.039

-213.624

0

0

47.519

653.710

0
-250.357
9.951

0
-132.354
1.227

-240.406

-131.126

0

0

3.766.872

3.534.713

-3.710.710

-4.176.082

0

0

0

0

56.163

-641.370

-136.724
378.350

-118.785
497.135

241.626

378.350

Πιένλ/Μείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Απνηειέζκαηα (έζνδα,έμoδα,θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/Μείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο:

(Μείσζε) /αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιήλ ηξαπεδψλ)
Μείνλ:
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα
Λεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
(α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Δηζπξάμεηο απφ δηαλνκή θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο
ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Υξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα /αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
(ρξενιχζηα)
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
ύλνιν εηζξνώλ/ (εθξνώλ) από Υξεκαηννηθνλνκηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε /(κείσζε) ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδ .
Πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

Οη ζεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνινπζνύλ απνηεινύλ
αλαπόζπαζην κέξνο ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο.
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1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξεία.
1.1.

Γεληθέο πιεξνθνξίεο.

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο. Αζρνιείηαη κε ην εκπφξην
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, πεξηθεξεηαθνχ εμνπιηζκνχ ππνινγηζηψλ, ρνλδξηθφ εκπφξην
άιισλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείνπ θαζψο θαη ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεραλψλ
γξαθείνπ, ινγηζηηθψλ κεραλψλ θαη εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο.
Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε ην 1990 (ΦΔΚ 3989/90). Σνλ Απξίιην ηνπ 1994 ζπγρσλεχζεθε κε ηελ
CAD Δ.Π.Δ. πνπ είρε ηδξπζεί ην 1985 (ΦΔΚ 1087/85) θαη δεκηνπξγήζεθε λέα εηαηξεία κε
ηελ ίδηα επσλπκία (CPI AE).
H CPI Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά πιεξνθνξηθήο απφ ην 1990 σο δηαλνκέαο
πξνζηηζέκελεο αμίαο. ήκεξα πξνζθέξεη πξντφληα, ιχζεηο θαη ππεξεζίεο ζηηο επηρεηξήζεηο
κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ξνήο εξγαζηψλ. Οη ιχζεηο πνπ
δηαζέηεη, απεπζχλνληαη ζηηο αγνξέο ηεο Δθηχπσζεο θαη Φεθηνπνίεζεο, ηεο Δπνπηείαο θαη
Αζθάιεηαο, ηεο Ληαληθήο θαη Σηκνιφγεζεο (Φνξνινγηθνί κεραληζκνί, e-invoicing, Point Of
Sale) θαη ηεο Δθπαίδεπζεο (Interactive Boards, Projectors). Παξάιιεια, ε CPI πξνζθέξεη
ππεξεζίεο outsourcing φπσο Γηαρείξηζε Δθηππψζεσλ θαη Φεθηνπνίεζε Δγγξάθσλ
έρνληαο πνιχ κεγάιν αξηζκφ ζπκβνιαίσλ, θαζψο θαη Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο ζε κεγάινπο
Γηεζλείο θαη Διιεληθνχο Οξγαληζκνχο παξέρνληαο ππεξεζίεο βάζεη SLA (Service Level
Agreement) ή πινπνηψληαο projects
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε CPI είλαη δηαλνκέαο ησλ πξντφλησλ ησλ εηαηξεηψλ ΟΚΗ, Sharp,
Toshiba θαη Olivetti (εθηππσηηθά πξντφληα), Kodak, Avision, Microtek, Atiz (scanners),
Posiflex (POS), Classboard θαη BenQ (εθπαίδεπζε), Axis, Vivotek, Qnap (επνπηεία &
αζθάιεηα) πξνσζψληαο ηα πξντφληα κέζα απφ έλα παλειιαδηθφ δίθηπν 1.300
αληηπξνζψπσλ. Δπί πιένλ, ε CPI δηαλέκεη ηα πξντφληα ηεο Docuware ζηελ αγνξά ηεο
Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ.
Ζ CPI είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ απφ ην 2000 θαη πηζηνπνηεκέλε
θαηά ΔN ISO 9001:2008.
To 2000, ε ‘’CPI Α.Δ.’’ εηζήιζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ.
Σα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο είλαη:
Έδξα: Γήκνο Σαχξνπ
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Ραθαειίδνπ 1, ΣΚ 17778 Σαχξνο
Γηάξθεηα εηαηξείαο: 100 έηε.

2. Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ).

Πξνηύπσλ

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Αλαγλώξηζε αλαβαιιόκελσλ
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ γηα αρξεζηκνπνίεηεο δεκηέο»

θνξνινγηθώλ

Σξνπνπνηεί ην ΓΛΠ 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο ψζηε λα δηεπθξηληζηεί φηη νη κε
πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία πνπ ππνινγίδνληαη ζηελ
εχινγε αμία θαη ζην θφζηνο γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο πξνζαπμάλνπλ ηηο εθπεζηέεο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν θάηνρφο ηνπ αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε
ινγηζηηθή αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εξγαιείνπ κέζσ πψιεζεο ή ρξήζεο απηνχ. Ζ
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ινγηζηηθή αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ πεξηνξίδεη ηελ εθηίκεζε πηζαλψλ
κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ θαη νη εθηηκήζεηο γηα κειινληηθά θνξνινγεηέα θέξδε
δελ πεξηιακβάλνπλ θνξνινγηθέο εθπηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαζηξνθή
εθπεζηέσλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ. Μηα νηθνλνκηθή νληφηεηα εθηηκάεη κηα αλαβαιιφκελε
θνξνινγηθή απαίηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο.
Όπνπ ν θνξνινγηθφο λφκνο απνθιείεη ηε ρξήζε ησλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ, κηα νηθνλνκηθή
νληφηεηα ζα εθηηκήζεη κηα αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ίδηνπ ηχπνπ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί
αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο.

ΓΛΠ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Πξόηαζε δηαθάλεηαο»
Σξνπνπνηεί ην ΓΛΠ 7 «Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ» ψζηε λα δηεπθξηληζηεί φηη νη
νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ζα παξέρνπλ γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία παζεηηθνχ
πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πξνο επίηεπμε απηνχ ην πκβνχιην
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) πξναπαηηεί λα γλσζηνπνηνχληαη νη εμήο κεηαβνιέο
ζηα ζηνηρεία παζεηηθνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζην βαζκφ
πνπ απαηηείηαη): (α) κεηαβνιέο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, (β)
κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφθηεζε ή απψιεηα ειέγρνπ ζπγαηξηθψλ ή άιισλ
εηαηξεηψλ, (γ) κεηαβνιέο εμαηηίαο δηαθπκάλζεσλ ζηηο μέλεο ηζνηηκίεο, (δ) κεηαβνιέο ζηηο
εχινγεο αμίεο, θαη (ε) ινηπέο αιιαγέο. Σν ΓΛΠ πξνζδηνξίδεη ηα ζηνηρεία παζεηηθνχ
πξνεξρφκελα απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο παζεηηθφ „γηα ην νπνίν ηακεηαθέο
ξνέο ηαμηλνκήζεθαλ ή κειινληηθέο ξνέο ζα ηαμηλνκεζνχλ ζηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ
Ρνψλ σο ηακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο‟. Δπίζεο ηνλίδεη φηη νη λέεο
απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο αθνξνχλ αληίζηνηρα κεηαβνιέο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εάλ
πιεξνχλ ηελ ίδηα πξνυπφζεζε. Οη ηξνπνπνηήζεηο πξνζδηνξίδνπλ φηη έλαο ηξφπνο λα
ηθαλνπνηεζνχλ νη λέεο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο είλαη ε παξνπζίαζε ζηελ Καηάζηαζε
Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο ζπκθσλίαο ησλ ππνινίπσλ έλαξμεο θαη θιεηζίκαηνο ησλ ζηνηρείσλ
παζεηηθνχ πνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. (Όπσο πξνβιεπφηαλ
θαη ζην πξνζρέδην ηνπ Γεθεκβξίνπ 2014). Σέινο, νη ηξνπνπνηήζεηο πξνβιέπνπλ φηη
κεηαβνιέο ζην παζεηηθφ πξνεξρφκελεο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα
δεκνζηεχνληαη ζε δηάθξηζε απφ ηηο κεηαβνιέο ζε άιια ζηνηρεία παζεηηθνχ ή ελεξγεηηθνχ. Ζ
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθηηκάηαη φηη δελ
ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο.

Νέα πξόηππα εθαξκνζηέα γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ
κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 ΓΠΥΑ 15.
«Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο».
Σν ΓΠΥΑ 15 παξέρεη έλα εληαίν κνληέιν αξρψλ πνπ βαζίδεηαη ζε πέληε βήκαηα θαη ην
νπνίν ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο πειάηεο. Σα πέληε βήκαηα
ζην κνληέιν έρνπλ σο εμήο: Πξνζδηνξίζηε ηε ζχκβαζε κε ηνλ πειάηε, εληνπίζηε ηηο
ππνρξεψζεηο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαζνξίζηε ηελ ηηκή ηεο ζπλαιιαγήο, θαηαλείκεηε ην
ηίκεκα ηεο ζπλαιιαγήο ζηα δηάθνξα ζηάδηα νινθιήξσζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηέινο
αλαγλσξίζηε ην έζνδν φηαλ ε νληφηεηα ηθαλνπνηήζεη ηελ ππνρξέσζε απφδνζεο.
Δπηπξνζζέησο παξέρεηαη θαζνδήγεζε ζε ζέκαηα φπσο ην ρξνληθφ ζεκείν ζην νπνίν
θαηαρσξείηαη ην έζνδν, ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ κεηαβιεηνχ ηηκήκαηνο, ην θφζηνο γηα ηελ
εθπιήξσζε θαη ηελ αλάιεςε ζχκβαζεο θαη δηάθνξα ζπλαθή ζέκαηα. Δπίζεο εηζάγνληαη
λέεο γλσζηνπνηήζεηο. Σν πξφηππν έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
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εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη
ηεο Δηαηξίαο.

ΓΠΥΑ 15 (Σξνπνπνίεζε) «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο»
Οη δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ ΓΠΥΑ 15 ηξνπνπνηνχλ ηξία ζεκεία θαη ζπγθεθξηκέλα αθνξνχλ ζε
αιιαγέο πνπ δηεπθξηλίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ „δηαθξηηφ‟ ζην πιαίζην ηνπ πξνζδηνξηζκνχ
ησλ ππνρξεψζεσλ εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ, ζε αιιαγέο πνπ δηεπθξηλίδνπλ ηε ρξήζε ηεο
αξρήο ηνπ „‟ειέγρνπ‟‟ θάλνληαο ηε δηάθξηζε θαηά πφζν κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ελεξγεί γηα
ηελ ίδηα ή σο δηακεζνιαβεηήο θαη ζε αιιαγέο πνπ ζπκβάιινπλ ζην λα δηεπθξηληζηεί θαηά
πφζν νη δξαζηεξηφηεηεο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο „επεξεάδνπλ ζεκαληηθά‟ ηελ
πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαηά ηελ πεξίνδν πνπ έρεη παξαρσξεζεί ζε πειάηε. Ζ
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζα εθηηκεζεί απφ
ηνλ Όκηιν ε ηπρφλ επίδξαζε ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ
Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο.

ΓΠΥΑ 9. <<Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα>>
Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΠΥΑ 9 νξίδεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ
ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεψζεσλ, ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ
ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο απαξαίηεηεο κε ηα αλσηέξσ γλσζηνπνηήζεηο. Σν
πξφηππν έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζα εθηηκεζεί απφ ηνλ Όκηιν ε
ηπρφλ επίδξαζε ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξίαο.
ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο
ζην ΓΠΥΑ 9, ΓΠΥΑ 7 θαη ΓΛΠ 39»
Σν ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 9 Λνγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο, ηελ ηξίηε θάζε ζην έξγν
αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΛΠ 39, ην νπνίν θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο
αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην
ππάξρνλ κνληέιν ηνπ ΓΛΠ 39. Ζ δεχηεξε ηξνπνπνίεζε απαηηεί λα αλαγλσξίδνληαη ζηα
ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα νη αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία κίαο ππνρξέσζεο ηεο νληφηεηαο
ε νπνία νθείιεηαη ζε αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ίδηαο ηεο νληφηεηαο θαη ε ηξίηε
ηξνπνπνίεζε αθαηξεί ηελ ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη
ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζα εθηηκεζεί απφ ηνλ
Όκηιν ε ηπρφλ επίδξαζε ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ
θαη ηεο Δηαηξίαο.

ΓΠΥΑ 4 (Σξνπνπνίεζε) «Δθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 ‘’Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζην
ΓΠΥΑ 4 Αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα»
Σξνπνπνηεί ην IFRS 4 „Αζθαιηζηήξηα πκβφιαηα‟ ψζηε λα παξέρεη δχν πξνζεγγίζεηο γηα
ηηο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ζηα πιαίζηα ηνπ
IFRS 4: α) παξέρεη ηελ επηινγή ζε φιεο ηηο νληφηεηεο πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα
ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίδνπλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαη φρη ζηελ θαηάζηαζε
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απνηειεζκάησλ ηα ηπρφλ έζνδα ή έμνδα πξνεξρφκελα απφ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία
ελεξγεηηθνχ, θαη β) παξέρεη ζηηο νληφηεηεο, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ αθνξνχλ θπξίσο
ηελ έθδνζε αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ IFRS 4, ηελ επηινγή γηα
πξνζσξηλή απαιιαγή απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 κε εθαξκνγή απφ
1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη δπλαηφηεηα επέθηαζεο έσο 3 ρξφληα. Ζ εθαξκνγή ηνπο είλαη
πξναηξεηηθή θαη έσο ηελ έθδνζε ηνπ λένπ πξνηχπνπ γηα ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. Ζ
ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθηηκάηαη φηη δελ
ζα έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο.
ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Σαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ
παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»
Σξνπνπνηεί ην ΓΠΥΑ 2 ψζηε λα απνζαθελίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ
ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ζε ζρέζε
α) κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ παξνρψλ βάζεη αμίαο κεηνρψλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη
ζε κεηξεηά θαη πεξηιακβάλνπλ φξνπο εθηέιεζεο, β) ηελ ηαμηλφκεζε παξνρψλ βάζεη αμίαο
κεηνρψλ πνπ ηαθηνπνηνχληαη κε ζπκςεθηζκφ, θαη γ) ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε παξνρψλ
βάζεη αμίαο κεηνρψλ ζε ζρέζε κε ηηο κεηαηξνπέο παξνρψλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη κε
κεηξεηά ζε παξνρέο πνπ δηαθαλνλίδνληαη κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ
έρεη πηνζεηεζεί αθφκα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρεη επίδξαζε
ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο.
ΔΓΓΠΥΠ 22. <<πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη πξνθαηαηαβνιέο>>
Ζ εξκελεία αθνξά ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ή κέξε ζπλαιιαγψλ φπνπ α) ππάξρεη
ηίκεκα πνπ θαζνξίδεηαη ζε μέλν λφκηζκα β) ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη κηα
πξνπιεξσζείζα απαίηεζε ή κηα ππνρξέσζε απφ αλαβαιιφκελα έζνδα ζε ζρέζε κε
απηήλ ηελ ζπλαιιαγή, πξηλ αλαγλσξίζεη ηε ζρεηηθή απαίηεζε, έμνδν ή έζνδν, θαη γ) ε
πξνπιεξσζείζα απαίηεζε ή ην αλαβαιιφκελν έζνδν είλαη κε ρξεκαηηθά. Ζ Δπηηξνπή
Γηεξκελεηψλ θαηέιεμε φηη ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο είλαη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ηεο κε
λνκηζκαηηθήο πξνπιεξσζείζαο απαίηεζεο ή ηνπ αλαβαιιφκελνπ εζφδνπ. ε πεξίπησζε
πνπ ππάξρνπλ πνιιαπιέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε εκεξνκελία
ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα έθαζηε πιεξσκή ή είζπξαμε. Ζ εξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο
Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο.
ΓΛΠ 40 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα» - Μεηαθορές Επενδύζεων ζε
Αθίλεηα
Σξνπνπνηεί ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα» ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ζηελ
παξάγξαθν 57 φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα ραξαθηεξίζεη ή απνραξαθηεξίζεη έλα
αθίλεην σο επελδπηηθφ αθίλεην ηφηε θαη κφλν φηαλ ππάξρεη έλδεημε αιιαγήο ζηε ρξήζε
ηνπ. Αιιαγή ζηε ρξήζε πθίζηαηαη εάλ ην αθίλεην πιεξνί ή παχεη λα πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ
επελδπηηθνχ αθηλήηνπ. Αιιαγή ζηελ πξφζεζε ηεο δηνίθεζεο θαη κφλν γηα ηε ρξήζε ελφο
αθηλήηνπ δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο έλδεημε αιιαγήο ζηε ρξήζε. Ζ ιίζηα παξαδεηγκάησλ
ελδείμεσλ ζηελ παξάγξαθν 57 (a) - (d) παξνπζηάδεηαη ηψξα ρσξίο λα εμαληιεί φια ηα
παξαδείγκαηα. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
εθηηκάηαη φηη δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη
ηεο Δηαηξίαο.
Νέα πξόηππα εθαξκνζηέα γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ κεηά ηελ
1ε Ηαλνπαξίνπ 2019 ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο».
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Σν ΓΠΥΑ 16 θαζνξίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε, επηκέηξεζε, παξνπζίαζε θαη
δεκνζίεπζε ησλ κηζζψζεσλ κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε φηη κηζζσηέο θαη εθκηζζσηέο
παξέρνπλ πιεξνθφξεζε πνπ απεηθνλίδεη νξζά ηηο ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο. Σν πξφηππν
πξνζδηνξίδεη κηα ινγηζηηθή κέζνδν γηα ηνπο κηζζσηέο, πνπ απαηηεί λα αλαγλσξίδνπλ
ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ γηα φιεο ηηο κηζζψζεηο, εθηφο αλ απηέο έρνπλ 12κελε ή
κηθξφηεξε δηάξθεηα ή ην αληηθείκελν κίζζσζεο είλαη ρακειήο αμίαο. Οη εθκηζζσηέο ζα
ζπλερίδνπλ λα δηαθξίλνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο απφ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, βάζεη
αληίζηνηρεο πξνζέγγηζεο ηνπ ΓΠΥΑ 16 κε απηή ηνπ πξνγελέζηεξνπ ΓΛΠ 17. Σν πξφηππν
δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζα εθηηκεζεί απφ ηνλ Όκηιν ε
επίδξαζε ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο
Δηαηξίαο.
ΔΓΓΠΥΠ 23 <<Αζαθήο κεηαρείξηζε ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο>>
Ζ εξκελεία πξνηίζεηαη λα πξνζδηνξίζεη ην θνξνινγεηέν θέξδνο (θνξνινγεηέα δεκηά), ηηο
θνξνινγηθέο βάζεηο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκηέο, ηνπο αρξεζηκνπνίεηνπο
πηζησηηθνχο θφξνπο θαη θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα γηα ηελ
ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ ΓΛΠ 12 (Φφξνο Δηζνδήκαηνο). Ζ
Δξκελεία πξνβιέπεη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα α) λα θαζνξίδεη εάλ νη φπνηνη αβέβαηνη
ρεηξηζκνί θνξνινγηθψλ ζεκάησλ αμηνινγνχληαη ζπιινγηθά ή κεκνλσκέλα θαη β) λα
αμηνινγεί εάλ είλαη πηζαλφ ε αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή λα απνδερζεί ηελ πηνζεηεκέλε ή
πξνηεηλφκελε απφ ηελ νληφηεηα ινγηζηηθή κεηαρείξηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζέκαηνο ζηε
δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο: εάλ λαη, ε νληφηεηα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηε θνξνινγηθή
ηεο ζέζε ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ελ ιφγσ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ - εάλ φρη, ε νληφηεηα πξέπεη λα
παξνπζηάζεη ην αληίθηππν ηνπ αβέβαηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ζηελ θνξνινγηθή ηεο ζέζε.
Ζ εξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζα εθηηκεζεί απφ ηνλ
Όκηιν ε ηπρφλ επίδξαζε ηνπ ελ ιφγσ πξνηχπνπ ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ
θαη ηεο Δηαηξίαο.

3. ΒΑΖ ΤΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
ΚΑΗ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ.
Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα
ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ
θφζηνπο.
Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε απηψλ ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ίδηεο κε απηέο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 30/06/2016.
3.1. Δθηηκήζεηο Γηνίθεζεο.
Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, απαηηεί φπσο ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο
δηελεξγεί εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηφζν ηα
ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, φζν θαη ηηο
απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαηά
ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, φπσο επίζεο θαη ηα
πνζά ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
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ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Καηά ζπλέπεηα ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα
δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο.
3.2. Πεξίιεςε εκαληηθόηεξσλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ.
Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε
απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ, ρξεζηκνπνηνχληαη
ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε ηεο
δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά
απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ
εθηηκεζεί.
Καηά ηελ παξνχζα ρξήζε δελ ζπληάρζεθαλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηφηη ε
θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία „‟Computer Peripherals International (Cyprus) LTD‟‟ ηα πέληε
ηειεπηαία έηε δελ αλέπηπμε δξαζηεξηφηεηα θαη επεηδή ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία δελ
επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηα αληίζηνηρα
πνζά ηεο εηαηξείαο. Αλ είραλ ζπληαρζεί ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ην πξν
θφξσλ ελνπνηεκέλν απνηέιεζκα ζα αλεξρφηαλ ζε 92.628 € θαη ην κεηά απφ θφξνπο
ελνπνηεκέλν απνηέιεζκα ζα αλεξρφηαλ ζε 28.931 €.
3.3 Δλζώκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.
Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ, βειηηψζεηο επί κηζζσκέλσλ αθηλήησλ,
κεηαθνξηθά κέζα θαη εμνπιηζκφ, ηα νπνία θαηέρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία. Σα ελζψκαηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο, κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
θαζψο θαη ηηο πηζαλέο ζσξεπκέλεο δεκηέο απαμίσζεο. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο
θεθαιαηνπνηνχληαη φηαλ πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ ή κεηψλνπλ ην θφζηνο
ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο
πεξηφδνπ/ρξήζεο πνπ αθνξνχλ. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηεο
ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, κε ηελ έλαξμε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο εμήο:
Δγθαηαζηάζεηο ζε Αθίλεηα ηξίησλ θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο: από 5 έσο 9 έηε.
Έπηπια θαη ινηπόο εμνπιηζκόο: από 6 έσο 9 έηε.
εκεηψλεηαη φηη ε εηαηξεία δελ έρεη αθίλεηα ζηελ θαηνρή ηεο. Οη εγθαηαζηάζεηο ζε
κηζζσκέλα αθίλεηα απνζβέλνληαη θαηά βάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ζ δηνίθεζε
ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη ζε πεξηνδηθή βάζε ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ
λα δηαπηζηψζεη, εάλ πθίζηαηαη πηζαλή απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Αλ ππάξρεη έλδεημε φηη ε
ινγηζηηθή αμία ελφο ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία
ηνπ, ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε γηα δεκηά απφ απνκείσζε πξνθεηκέλνπ ε ινγηζηηθή αμία ηνπ
παγίνπ λα απεηθνλίδεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ
θαη εμνπιηζκνχ είλαη ην κεγαιχηεξν κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πσιήζεψο ηνπο θαη ηεο
αμίαο θηήζεο ηνπο. Δλζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαγξάθνληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ,
φηαλ δηαηίζεληαη ή φηαλ δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπο.
Κέξδε ή δεµίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφζπξζε ή δηάζεζε ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ πξνζδηνξίδνληαη µε βάζε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εθηηκψκελνπ θαζαξνχ εζφδνπ
απφ ηε δηάζεζε θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη θαηαρσξνχληαη σο
έζνδα ή έμνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ.
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3.4 Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία.
Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ θπξίσο ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα. Ζ απφζβεζε ησλ
ινγηζκηθψλ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ θαη εληφο πεξηφδνπ 4 εηψλ. Μεηά ηελ
αξρηθή αλαγλψξηζε, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εμεηάδεη πεξηνδηθά ηα άυια πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ ππάξρεη πηζαλή απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο. Όηαλ γεγνλφηα
ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ελφο άυινπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε, ζρεκαηίδεηαη πξφβιεςε.
3.5 Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ
θφζηνπο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηεο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ
απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρψλ
εμφδσλ πψιεζεο.
Γηαγξαθέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζην έηνο θαηά ην νπνίν πξνθχπηνπλ.
3.6 Πειάηεο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο.
Οη ινγαξηαζκνί πειαηψλ θαηαρσξνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία
(αμία ηηκνινγίνπ), κεηά απφ πξνβιέςεηο γηα ηπρφλ κε εηζπξαθηέα πνζά. Πξφβιεςε γηα
επηζθαιείο απαηηήζεηο δηελεξγείηαη φηαλ δελ είλαη πιένλ πηζαλή ε είζπξαμε νιφθιεξνπ ηνπ
νθεηιφκελνπ πνζνχ. Οη επηζθαιείο απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη έλαληη ηεο ζρεκαηηζζείζαο
πξφβιεςεο φηαλ απηέο θαηαζηνχλ νξηζηηθέο.
3.7 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα.
Απνηεινχληαη απφ κεηξεηά θαη θαηαζέζεηο ζηνπο ινγαξηαζκνχο φςεσο ηεο εηαηξείαο ζε
δηάθνξεο ηξάπεδεο ζηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
3.8 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2112/20 ε εηαηξεία, θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο
απνρσξνχληεο ή απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηνπ, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ
απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ
ηξφπν απνκάθξπλζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). ηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο
ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί είλαη
ίζν κε ην 40% ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ πνπ ζα θαηαβαιιφηαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο.
Σα πξνγξάκκαηα γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο φζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε θαηά
ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία εκπίπηνπλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ,
ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο Δξγαδνκέλσλ». Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξε ίηαη
ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία
ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή, νη κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα
αθαηαρψξεηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ
δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλαινγηζηή κε ηελ
ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit
method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην κέζν επηηφθην ηνπ ηειεπηαίνπ
εμακήλνπ ησλ καθξνπξφζεζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ εηθνζαεηνχο
δηάξθεηαο.
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Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ κπνξεί λα πξνέιζνπλ απφ δηαθνξνπνίεζε ησλ
αξρηθψλ παξαδνρψλ θαη είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο
ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο
θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα
αλάινγα κε ηελ
ππνιεηπφκελε εξγαζηαθή δσή ησλ εξγαδνκέλσλ.
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο
θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.
3.9 Πξνβιέςεηο.
Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη θηλδχλνπο φηαλ
ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) ππάξρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξνκέλε ππνρξέσζε σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ
γεγνλφησλ,
β) ζεσξείηαη πηζαλή ε εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ην δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο, θαη
γ) είλαη εθηθηφ λα πξνζδηνξηζηεί αμηφπηζηα ην πνζφ ηεο ππνρξέσζεο.
3.10 Έζνδα-Έμνδα.
Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηπρφλ
παξαζρεζέλησλ εθπηψζεσλ.
Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ην
ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.
Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ είλαη δεδνπιεπκέλα.
3.11 Φνξνινγία εηζνδήκαηνο (Σξέρνπζα θαη Αλαβαιιόκελε).
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηε ρξήζε ζηελ νπνία
πξαγκαηνπνηνχληαη ηα θέξδε.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη κε ηελ κέζνδν ππνρξέσζεο πνπ
εζηηάδεη ζηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Απηή πεξηιακβάλεη ηελ ζχγθξηζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο θνξνινγηθέο
βάζεηο.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη
ζα αληηζηαζκηζηνχλ έλαληη ηεο κειινληηθήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Οη αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12, δελ αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζε ζρέζε κε
ηελ ππεξαμία επηρείξεζεο.
Γελ αλαγλσξίδεηαη αλαβαιιφκελε θνξνινγία γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε
επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη κε ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο εάλ ε αλαζηξνθή απηψλ ησλ
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κπνξεί λα ειεγρζεί απφ ηελ εηαηξεία ελψ αλακέλεηαη φηη ε πξνζσξηλή
δηαθνξά δελ ζα αλαζηξαθεί ην κέιινλ. Δπηπξνζζέησο, νη θνξνινγηθέο δεκηέο πνπ κπνξνχλ
λα κεηαθεξζνχλ ζε επφκελεο πεξηφδνπο θαζψο θαη θνξνινγηθέο πηζηψζεηο ζηελ Δηαηξεία
αλαγλσξίδνληαη σο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. Κακία αλαβαιιφκελε θνξνινγία
δελ αλαγλσξίδεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε κίαο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο ζε κία
ζπλαιιαγή πνπ δελ απνηειεί ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ηελ ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο,
δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ θέξδνο νχηε ην θνξνινγεηέν θέξδνο ή δεκηά.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο
θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία
ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο
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ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ.
Οη πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο
αλαγλσξίδνληαη ζαλ θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Μφλν κεηαβνιέο ζηηο
αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιή ζηελ
αμία ηεο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο πνπ ρξεψλεηαη απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε ρξεψλνληαη
ή πηζηψλνληαη απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε.
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη κία πξνεγνπκέλσο κε αλαγλσξηζκέλε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή
απαίηεζε θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο ζα επηηξέςεη
ηελ αλάθηεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη
κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο ζα
είλαη δηαζέζηκν γηα λα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ απηήο
ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο.
3.12 πλαιιαγέο ζε Ξέλν Νόκηζκα.
Σν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ. πλαιιαγέο πνπ
αθνξνχλ άιια λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο νη νπνίεο ίζρπαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο. Οη απαηηήζεηο θαη
ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο
εκέξαο ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα θέξδε ή νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηηο πξνζαξκνγέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, πεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε
(δεκίεο) απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ
ρξήζεσο. Οη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ηεο
εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ θαη ησλ κέζσλ ηζνηηκηψλ ηεο πεξηφδνπ θαζψο θαη απφ ηελ
επαλεθηίκεζε ησλ εθ κεηαθνξάο ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο κε ηελ ηζνηηκία
ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα ηδία θεθάιαηα.
3.13 Κέξδε αλά κεηνρή.
Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο ή ηε δεκία ηεο πεξηφδνπ
πνπ αλαινγεί ζηνπο θνηλνχο κεηφρνπο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ
ζε θπθινθνξία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. Γελ ππήξμαλ νκνινγίεο κεηαηξέςηκεο ζε
κεηνρέο ή άιινη δπλεηηθνί ηίηινη κεηαηξέςηκνη ζε κεηνρέο πνπ είλαη κεησηηθνί ησλ θεξδψλ
θαηά ηηο πεξηφδνπο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη
ζπλεπψο δελ έρνπλ ππνινγηζηεί κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή.
3.14 Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.
Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ
ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ ζε κία επηρείξεζε θαη κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλα
ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κία άιιε επηρείξεζε.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ νκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε
ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ.
i)

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο.

Πεξηιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο
πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο.
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ηελ θαηεγνξία απηή δελ πεξηιακβάλνληαη:
α) απαηηήζεηο απφ πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ,
β) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε δνζνιεςίεο θφξσλ, νη νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί
λνκνζεηηθά απφ ην θξάηνο,
γ) νηηδήπνηε δελ θαιχπηεηαη απφ ζχκβαζε ψζηε λα δίλεη δηθαίσκα ζηελ επηρείξεζε γηα
ιήςε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παγίσλ ζηνηρείσλ.
Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ
εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σα
ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ.
ii)

Γηαζέζηκα γηα πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ

Πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε
απηή ηελ θαηεγνξία, είηε δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα άιιε.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ
πνπ είλαη
δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο, πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο.
Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε
ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ
πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ.
Οη κε δηαπξαγκαηεχζηκνη ζε ελεξγφ αγνξά ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ
θαηεγνξία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ησλ νπνίσλ ε εχινγε
αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζζεί κε αμηνπηζηία απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεο
ηνπο. Ζ εηαηξεία απνηηκά ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ έρεη
ζηελ θαηνρή ηεο ζηελ εχινγε αμία.
ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ν φκηινο εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο πνπ
λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ έρνπλ
ππνζηεί απνκείσζε. Γηα κεηνρέο εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί σο ρξεκαηννηθνλνκηθά
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε, ηέηνηα έλδεημε ζπληζηά ε ζεκαληηθή ή παξαηεηακέλε
κείσζε ηεο εχινγεο αμίαο ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θηήζεο. Αλ ζηνηρεηνζεηείηαη απνκείσζε,
ε ζπζζσξεπκέλε ζηα ίδηα θεθάιαηα δεκηά πνπ είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ θφζηνπο θηήζεο θαη
εχινγεο αμίαο, κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηνλ
ηζνινγηζκφ πεξηιακβάλνπλ ηα δηαζέζηκα, ηηο απαηηήζεηο, ηηο ζπκκεηνρέο θαη επελδχζεηο θαη
ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ζ εηαηξεία δελ θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ νχηε γηα αληηζηάζκηζκα θηλδχλσλ νχηε γηα
θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα παξνπζηάδνληαη σο
απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο ή ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζεη ηεο νπζίαο θαη ηνπ
πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο νπνίεο απνξξένπλ. Σφθνη, κεξίζκαηα,
θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, ινγηζηηθνπνηνχληαη σο έζνδα ή έμνδα
αληίζηνηρα. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ζπκςεθίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία, ζχκθσλα κε
ηνλ λφκν, έρεη λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη πξνηίζεηαη λα ηα ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε
(κεηαμχ ηνπο) ή λα αλαθηήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα ζπκςεθίζεη ηελ ππνρξέσζε
ηαπηφρξνλα.
 Πξαγκαηηθή Αμία: Σα πνζά πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο ζπλεκκέλνπο ηζνινγηζκνχο γηα ηα
δηαζέζηκα, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, πξνζεγγίδνπλ ηηο
αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο ηνπο αμίεο ιφγσ ηεο βξαρππξφζεζκεο ιήμεο ηνπο.
 Πηζησηηθφο Κίλδπλνο: H Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
ζε θάπνηα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κε απηήλ κέξε, ιφγσ θπξίσο ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο ηνπ
πειαηνινγίνπ ηεο.
 πλαιιαγκαηηθφο Κίλδπλνο: Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ππνινίπσλ ηεο
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Δηαηξείαο είλαη ζε Δπξψ.
 Καηά ζπλέπεηα θαηά ηελ παξνχζα θάζε ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ πθίζηαληαη θίλδπλνη
απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ.
iii) Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο.
Οη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο απνηηκψληαη ζηελ ηηκή θηήζεο ηνπο κεησκέλε
θαηά ηελ πξφβιεςε γηα απνκείσζε.
3.15 Μηζζώζεηο
Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο:
Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο
ηνπ παγίνπ θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθά κηζζψκαηα. Οη πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ
κηζζσκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή βάζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο
Μηζζψζεηο ελζψκαησλ παγίσλ φπνπ ε εηαηξεία έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη
ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο
κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, κε ηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ
εχινγεο αμίαο ησλ κηζζσκέλσλ ελζψκαησλ παγίσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ
ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα θαηαλέκεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαη ζην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην πάλσ ζηελ
αλεμφθιεηε ππνρξέσζε. Ζ ππνρξέσζε γηα ηα πιεξσηέα κηζζψκαηα, θαζαξή απφ ην
ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, πεξηιακβάλεηαη ζηηο άιιεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Οη
ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ πεξηνδηθφ επηηφθην γηα ην
ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ελζψκαηα πάγηα πνπ
έρνπλ απνθηεζεί κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο
Δηαηξείαο κεηά ηε ιήμε ηεο κηζζσηηθήο πεξηφδνπ.
3.16 Καζαξή ζέζε
Σν κεηνρηθφ θεθάιαηα πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ
έρνπλ εθδνζεί. Οη θνηλέο κεηνρέο ηαμηλνκνχληαη ζηελ Καζαξή Θέζε. Ζ αχμεζε Μεηνρηθνχ
Κεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ πεξηιακβάλεη θάζε δηαθνξά ππέξ ην άξηην θαηά ηελ
αξρηθή έθδνζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Κάζε θφζηνο ζπλαιιαγήο ζρεηηδφκελν κε ηελ
έθδνζε ησλ κεηνρψλ θαζψο θαη νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ εηζνδήκαηνο
πξνθχςεη αθαηξνχληαη απφ ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Σα ζηνηρεία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ πνπ: α) δεκηνπξγνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθή
ππνρξέσζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη β) παξέρνπλ έλα δηθαίσκα πξναίξεζεο ζηνλ
θάηνρν ηνπ κέζνπ λα ην κεηαηξέςεη ζε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο,
αλαγλσξίδνληαη μερσξηζηά ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο
απαηηήζεηο ή ζπκκεηνρηθνί ηίηινη,
Αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηήζεη ηνπο ίδηνπο ηεο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ηα κέζα απηά
(νη «Ηδηεο κεηνρέο») αθαηξνχληαη απφ ηελ Καζαξή Θέζε. Αλ απηέο νη κεηνρέο
κεηαγελέζηεξα επαλεθδίδνληαη, ην ηίκεκα πνπ ιακβάλεηαη (θαζαξφ απφ ηα ζρεηηθά θφζηε
ηεο ζπλαιιαγήο θαη ην ζρεηηθφ φθεινο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο) πεξηιακβάλεηαη ζηελ
Καζαξή Θέζε πνπ απνδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο. Καηά ηελ αγνξά, πψιεζε, έθδνζε, ή
αθχξσζε ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα
θέξδνο ή δεκία ζηα απνηειέζκαηα. Ζ εηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο.
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3.17 Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο.
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ ηξαπεδηθά δάλεηα θαη
ινγαξηαζκνχο ππεξαλαιήςεσο (overdraft), εκπνξηθέο θαη άιινπ είδνπο ππνρξεψζεηο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο.
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο (εθηφο ησλ δαλείσλ) απεηθνλίδνληαη ζηνλ
Ηζνινγηζκφ, ζην θνλδχιη "Μαθξνπξφζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο Τπνρξεψζεηο" θαζψο θαη
ζην θνλδχιη "Λνηπέο εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο".
Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζε κε
ζπκβαηηθή ζπκθσλία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαη δηαγξάθνληαη φηαλ ε Δηαηξεία
απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ή απηή αθπξψλεηαη ή ιήγεη.
Οη ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζην θνλδχιη ησλ "Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Δμφδσλ ζηελ
Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ.
Οη ππνρξεψζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο απνηηκψληαη ζηελ αξρηθή αμία κείνλ
ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμνθιήζεσλ.
Οη εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη αξρηθψο ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη
αθνινχζσο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κείνλ ηηο θαηαβνιέο δηαθαλνληζκνχ. Σα
κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο πεξηιακβάλνληαη ζην θνλδχιη "Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο
ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο", φηαλ ηα κεξίζκαηα εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή
πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
Σα θέξδε θαη νη δεκηέο αλαγλσξίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ φηαλ νη
ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη θαζψο θαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ. Όηαλ κία
ππάξρνπζα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληαιιάζζεηαη κε κηα άιιε ππνρξέσζε
δηαθνξεηηθήο κνξθήο κε ηνλ ίδην δαλεηζηή αιιά νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή νη φξνη
κίαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο ηξνπνπνηνχληαη ζεκαληηθά, φπσο κία αληαιιαγή ή
ηξνπνπνίεζε, απηή αληηκεησπίδεηαη ζαλ εμφθιεζε ηεο αξρηθήο ππνρξέσζεο θαη
αλαγλψξηζε κίαο λέαο ππνρξέσζεο. Κάζε δηαθνξά ζηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο αμίεο
αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.
3.18 Γάλεηα.
Όια ηα δάλεηα αξρηθψο αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, πνπ είλαη ε εχινγε αμία ηνπ
αληαιιάγκαηνο πνπ ιακβάλεηαη εθηφο ηνπ θφζηνπο έθδνζεο ζρεηηθά κε ηνλ δαλεηζκφ.
Μεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δάλεηα απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο θαη θάζε
δηαθνξά αλάκεζα ζηα έζνδα θαη ηελ εμφθιεζε αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Σν απνζβεζκέλν θφζηνο ππνινγίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε θάζε θφζηνο έθδνζεο θαη θάζε
έθπησζε ή ππέξ ην άξηην πνζφ ζηνλ δηαθαλνληζκφ.
3.19 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ.
Ζ Δηαηξεία είλαη νξγαλσκέλε ζε δχν επηρεηξεζηαθνχο θιάδνπο:
1. Τπεξεζίεο θαη εμνπιηζκφο γξαθείσλ θαη
2. Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο.
Σα απνηειέζκαηα αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν θαη γηα ηελ
αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο έρνπλ σο εμήο:
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Δμνπιηζκόο
πιεξνθνξηθήο

Πεξίνδνο 1/7/2016-30/06/2017
Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)
Κφζηνο Πσιεζέλησλ
Μηθηά θέξδε
Άιια έζνδα
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Άιια έμνδα
Απνηειέζκαηα εθκ/ζεο θέξδε
δεκίεο)
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Κέξδε (-Εεκίεο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο έζνδν (-έμνδν)
Καζαξά Κέξδε (-δεκίεο) πεξηόδνπ

(-

Πνζά πνπ ηαμηλνκνύληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ.
Πνζά πνπ δελ ηαμηλνκνύληαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησ:
Αλαινγηζηηθά θέξδε/(-δεκίεο) ζε πξνγξάκκαηα
πξνθαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
Φφξνο πνπ αλαινγεί
Κέξδε κεηά απφ θφξνπο

χλνιν ελεξγεηηθνχ
χλνιν ππνρξεψζεσλ

Τπεξεζίεο θαη
εμνπιηζκόο
γξαθείσλ

7.760.249
6.182.944
1.577.305
25.876
-814.201
-626.522
-23.107

6.940.592
5.529.886
1.410.706
23.143
-728.203
-560.348
-20.667

ύλνιν
14.700.841
11.712.829
2.988.012
49.019
-1.542.405
-1.186.870
-43.774

139.350
44
-88.220
51.174
-32.909
18.265

124.632
40
-78.902
45.769
-29.433
16.336

263.982
84
-167.123
96.943
-62.342
34.601

-292
85
-207
18.058
4.013.490
2.299.980

-261
76
-185
16.151
3.589.575
2.057.050

-552
160
-392
34.208
7.603.065
4.357.030
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Δμνπιηζκόο
πιεξνθνξηθήο

Πεξίνδνο 1/7/2015-30/06/2016
Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο)
Κφζηνο Πσιεζέλησλ
Μηθηά θέξδε
Άιια έζνδα
Έμνδα δηάζεζεο
Έμνδα δηνίθεζεο
Άιια έμνδα
Απνηειέζκαηα εθκ/ζεο θέξδε
δεκίεο)
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Κέξδε (-Εεκίεο) πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο έζνδν (-έμνδν)
Καζαξά Κέξδε (-δεκίεο) πεξηόδνπ

(-

Πνζά πνπ ηαμηλνκνύληαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ.
Πνζά πνπ δελ ηαμηλνκνύληαη ζηελ
θαηάζηαζε απνηειεζκάησ:
Αλαινγηζηηθά θέξδε/(-δεκίεο) ζε πξνγξάκκαηα
πξνθαζνξηζκέλσλ παξνρψλ
Φφξνο πνπ αλαινγεί
Κέξδε κεηά απφ θφξνπο

χλνιν ελεξγεηηθνχ
χλνιν ππνρξεψζεσλ

Τπεξεζίεο θαη
εμνπιηζκόο
γξαθείσλ

6.952.206
5.436.048
1.516.158
4.274
-738.363
-598.335
-23.655

6.879.994
5.379.584
1.500.410
4.230
-730.694
-592.121
-23.409

ύλνιν
13.832.199
10.815.632
3.016.567
8.504
-1.469.057
-1.190.456
-47.064

160.079
72
-107.442
52.709
-11.107
41.602

158.416
71
-106.326
52.161
-10.991
41.170

318.494
143
-213.768
104.870,06
-22.097,69
82.772,37

464
-135
330
41.932
3.943.368
2.329.071

459
-133
326
41.496
3.902.409
2.304.880

924
-268
656
83.428
7.845.777
4.633.951

ε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ησλ πσιήζεσλ αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζρεδφλ ην ζχλνιν
ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο, πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα ε νπνία ζεσξείηαη σο
κία γεσγξαθηθή πεξηνρή.
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4. Δπεμεγήζεηο θαη αλαιύζεηο επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο.
4. 1.
Δλζώκαηα πάγηα.
1/7/2015 έσο 30/06/2016. (Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε Δπξψ)

ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ
1ε Ηνπιίνπ 2015
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Μεηαθνξέο
30ε Iνπλίνπ 2016

ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ
ΑΠΟΒΔΔΗ
1ε Ηνπιίνπ 2015
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Μεηαθνξέο
30ε Iνπλίνπ 2016
Αλαπόζβεζηε αμία
30/06/2016

Κηήξηα εγθ/ζεηο Μερ. -Σερληθέο
Έπηπια θαη
θηεξίσλεγθαη. & ινηπφο Μεηαθνξηθά
ινηπφο
Σερληθά έξγα
εμνπι/ζκφο
κέζα
εμνπιηζκφο

ΤΝΟΛΟ

2.417.418

12.245

84.373

2.199.448

4.713.485

0

286

0

87.772

88.059

0

0

0

-44.085

-44.085

0

0

0

0

0

2.417.418

12.532

84.373

2.243.135

4.757.458

Κηήξηα εγθ/ζεηο Μερ. -Σερληθέο
Έπηπια θαη
θηεξίσλεγθαη. & ινηπφο Μεηαθνξηθά
ινηπφο
Σερληθά έξγα
εμνπι/ζκφο
κέζα
εμνπιηζκφο

ΤΝΟΛΟ

2.352.510

9.829

56.848

1.621.972

4.041.159

14.300

447

8.276

113.635

136.659

0

0

0

-36.717

-36.717

0

0

0

0

0

2.366.811

10.276

65.124

1.698.890

4.141.101

50.607

2.256

19.249

544.245

616.357

1/7/2016-30/06/2017

ΔΝΧΜΑΣΑ ΠΑΓΗΑ
1ε Ηνπιίνπ 2016
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Μεηαθνξέο
30ε Ηνπλίνπ 2017

ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ
ΑΠΟΒΔΔΗ
1ε Ηνπιίνπ 2016
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Μεηαθνξέο
30ε Ηνπλίνπ 2017
Αλαπόζβεζηε αμία
30/06/2017

Κηήξηα εγθ/ζεηο Μερ. -Σερληθέο
Έπηπια θαη
θηεξίσλεγθαη. & ινηπφο Μεηαθνξηθά
ινηπφο
Σερληθά έξγα
εμνπι/ζκφο
κέζα
εμνπιηζκφο

ΤΝΟΛΟ

2.417.418

12.532

84.373

2.243.135

4.757.458

0

0

0

225.896

225.896

0

0

0

117.193

117.193
0

2.417.418

12.532

84.373

2.351.838

Κηήξηα εγθ/ζεηο Μερ. -Σερληθέο
Έπηπια θαη
θηεξίσλεγθαη. & ινηπφο Μεηαθνξηθά
ινηπφο
Σερληθά έξγα
εμνπι/ζκφο
κέζα
εμνπιηζκφο

4.866.161

ΤΝΟΛΟ

2.366.811

10.276

65.124

1.698.890

4.141.101

13.084

455

8.253

112.987

134.779

0

0

0

85.678

85.678

2.379.895

10.731

73.378

1.726.200

4.190.202

37.523

1.801

10.996

625.639

675.959

0
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4.2

Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ
Λνγηζκηθά πξνγξ/ηα
1ε Ηνπιίνπ 2015
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Μεηαθνξέο
30ε Ηνπλίνπ 2016

ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ
1ε Ηνπιίνπ 2015
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Μεηαθνξέο
30ε Ηνπλίνπ 2016
Αλαπόζβεζηε αμία 30/06/2016

Λνγηζκηθά πξνγξ/ηα
1ε Ηνπιίνπ 2016
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Μεηαθνξέο
30ε Ηνπλίνπ 2017

ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ
1ε Ηνπιίνπ 2016
Πξνζζήθεο
Μεηψζεηο
Μεηαθνξέο
30ε Ηνπλίνπ 2017
Αλαπόζβεζηε αμία 30/06/2017

1/7/2015 ΔΧ 30/06/2016
Λνγηζκηθά
πξνγξ/ηα
ΤΝΟΛΟ
3.247.143
3.247.143
44.295
44.295
0
0
0
0
3.291.438
3.291.438
Λνγηζκηθά
πξνγξ/ηα
2.814.805
179.657
0
0
2.994.462
296.975

ΤΝΟΛΟ
2.814.805
179.657
0
0
2.994.462
296.975

1/7/2017 ΔΧ 30/06/2017
Λνγηζκηθά
πξνγξ/ηα
ΤΝΟΛΟ
3.291.438
3.291.438
24.461
24.461
0
0
0
0
3.315.899
3.315.899
Λνγηζκηθά
πξνγξ/ηα
2.994.462
156.120

ΤΝΟΛΟ
2.994.462
156.120

0

0

0
3.150.582
165.317

0
3.150.582
165.317

4.3 Δπελδύζεηο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ελνπνηνύληαη € 3.000.
Αθνξά ηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία „‟Computer Peripherals International (Cyprus)
LTD‟‟, ε νπνία ηα ηέζζεξα ηειεπηαία έηε δελ αλέπηπμε δξαζηεξηφηεηα θαη επεηδή ηα
νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δελ
ζπληάρζεθαλ ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλ είραλ ζπληαρζεί ην ελνπνηεκέλν
απνηέιεζκα κεηά απφ θφξνπο ζα είρε δηακνξθσζεί ζε 28.961€, ην δε ελεξγεηηθφ θαη
παζεηηθφ ζα ήηαλ απμεκέλν θαηά 277€.
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4.4 Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο /ππνρξεώζεηο.
Απαηηήζεηο από αλαβαιιόκελνπο θόξνπο γηα:
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Απνηίκεζε ζπκκεηνρψλ
Παξνρέο πξνζσπηθνχ
Πξνβιέςεηο απαμίσζεο απνζεκάησλ
πκςεθηζηέεο θνξνινγηθέο δεκηέο
ύλνιν

30/6/2017
134.721
101.210
30.101
51.040
0
317.072

30/6/2016
134.721
101.210
24.940
51.040
67.344
379.254

Ζ θίλεζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ έρεη σο εμήο:
Τπφινηπν απαηηήζεσλ 1/07/2017
Φφξνο ζηα απνηειέζκαηα (-έμνδν)
Τπφινηπν απαηηήζεσλ 30/06/2017

379.254
-62.182
317.072

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ππνινγίζζεθαλ κε ηνλ ηζρχνληα ζπληειεζηή
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 29% θαη είλαη αλαθηήζηκεο κεηά απφ 12 κήλεο.
4.5 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πώιεζε.
Αθνξά ζπκκεηνρέο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο σο θάησζη:
30/6/2017

ΔΠΧΝΤΜΗΑ
ΠΑΡΚΟ Δπηρεηξίζεσλ
Τςειήο Σερλνινγίαο &
Έξεπλαο «Σερλνπνιε –
Αθξφπνιε» Α.Δ.
FIBER SYSTEMS &
NETWORKS AE
ATKOSOFT AE
ΤΝΟΛΟ

Xψξα
έδξαο

% πκκ.

ΔΛΛΑ

0,90%

ΔΛΛΑ
ΔΛΛΑ

Αjμία
θηήζεο

58.008

30/6/2016

Πξνβι. Λνγηζηηθή
Τπνηίκ.
αμία
% πκκ.

3.000

55.008

45,00% 162.380 162.000
2,45% 184.966 184.000

380

405.354 349.000

0,90%

Αjμία
θηήζεο

58.008

Πξνβι. Λνγηζηηθή
Τπνηίκ.
αμία

3.000

55.008

45,00% 162.380 162.000
2,45% 184.966 184.000

380

966
56.354

405.354 349.000

56.354

966

Ζ απνηίκεζε ησλ ελ ιφγσ ζπκκεηνρψλ έγηλε ζηελ εχινγε αμία απηψλ.
Οη αλσηέξσ επελδχζεηο απνηεινχλ κε βάζε ηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο
ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε. Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο ελ ιφγσ επελδχζεηο,
δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ πψιεζή ηνπο, ρσξίο φκσο κέρξη ζήκεξα λα έρνπλ βξεζεί νη
θαηάιιειεο επθαηξίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξεία «FIBER SYSTEMS & NETWORKS AE»
ζεκεηψλεηαη φηη γηα ην αλσηέξσ ιφγν θαη δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία δελ αζθεί νπζηψδε
επηξξνή, θαζφζνλ δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη
ιεηηνπξγηθέο πνιηηηθέο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο, νχηε ηελ δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλεη ηελ
νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή
πνιηηηθή ηεο,
θαη βαζηδφκελε ζηηο αξρέο ηεο
ζεκαληηθφηεηαο, ηεο νπζίαο πάλσ απφ ηνλ ηχπν θαη ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ νθέινπο θαη
θφζηνπο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα Γ.Λ.Π. (Πιαίζην θαηάξηηζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ), δελ ηελ ζπκπεξηέιαβε ζε ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Δμάιινπ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ελνπνίεζή ηεο κε ηελ κέζνδν ηεο
θαζαξήο ζέζεο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο, δελ ζα είρε νπζηψδε επίδξαζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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4.6 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο € 199.340.
Αθνξά δνζκέλεο εγγπήζεηο γηα ελνίθηα θηηξίσλ θαη απηνθηλήησλ, ΓΔΖ, ΟΣΔ.
4.7 Απνζέκαηα.
Σα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο αθνξνχλ εκπνξεχκαηα θαη εηδηθφηεξα πεξηθεξεηαθά πξντφληα
ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (εθηππσηέο, scanners, θσηνηππηθά, πνιπκεραλήκαηα θάκεξεο
αζθαιείαο, ζπζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο θ.ι.π..), ηα νπνία ε εηαηξεία καο εθπξνζσπεί θαη
εκπνξεχεηαη ζηελ Διιάδα, θαζψο επίζεο θαη αληαιιαθηηθά ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ γηα
ηα νπνία έρεη θαη ηελ επζχλε ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ επ‟ ακνηβή. Οη αμίεο ησλ
δηαθφξσλ εηδψλ απνζεκάησλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
ΔΗΓΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ
Αληαιιαθηηθά πεξηθεξεηαθψλ Ζ/Τ,
θσηνηππηθψλ
θ.ι.π.
Αλαιψζηκα
πεξηθεξεηαθψλ
Ζ/Τ, θσηνηππηθψλ
θ.ι.π.
Κχξηα είδε (πεξηθεξεηαθά Ζ/Τ, θσηνηππηθψλ
θ.ι.π.)
ΤΝΟΛΟ
Μείνλ πξνβιέςεηο απαμίσζεο
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

30/6/2017

30/6/2016

1.600.817
346.844
720.368

1.509.532
327.065
679.290

2.668.029
176.000
2.492.029

2.515.887
176.000
2.339.887

Ζ εηαηξεία καο αληηπξνζσπεχεη θαη εκπνξεχεηαη ζηελ Διιάδα πξντφληα δηαθφξσλ νίθσλ
ηνπ εμσηεξηθνχ. Μέρξη ζήκεξα έρεη δηαζέζεη ζηελ Διιεληθή αγνξά άλσ ησλ 200.000
ζπζθεπψλ, απφ ηηο νπνίεο πεξηζζφηεξεο απφ 100.000 βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ επηζθεπήο απηψλ επ‟ ακνηβή, ε εηαηξεία καο δηαηεξεί πιεζψξα
αληαιιαθηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα επηζθεπήο ησλ. Χζηφζν φηαλ
θξίλεη φηη δελ ππάξρεη αλάγθε δηαηήξεζεο θάπνησλ εθ ησλ παξαπάλσ, πξνβαίλεη ζε
πξφβιεςε απαμίσζήο ησλ.
Γηα φζα εκπνξεχκαηα ε αμία ησλ απνθιίλεη απφ ηελ θαηαγξακκέλε ηνηαχηε, πξνβαίλεη ζε
εγγξαθή πξφβιεςεο απαμίσζήο ησλ.
Έηζη ην ζχλνιν ηεο πξφβιεςεο γηα απαμίσζε εκπνξεπκάησλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
176.000,00€. ηελ παξνχζα ρξήζε δελ δηελεξγήζεθε πξφβιεςε απαμίσζεο απνζεκάησλ.
Ζ θίλεζε ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ησλ απνζεκάησλ έρεη σο εμήο:
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ
Τπφινηπν έλαξμεο
Γηαγξαθέο ρξήζεσο
Πξνβιέςεηο ρξήζεσο
ΤΝΟΛΟ

30/6/2017
176.000
0
0
176.000

30/6/2016
116.000
0
60.000
176.000
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4.8 Δκπνξηθνί ρξεώζηεο.
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ
Πελάτεσ
Επιταγζσ ειςπρακτζεσ
Γραμμάτια ειςπρακτζα
Πελάτεσ επιςφαλείσ
ΣΥΝΟΛΟ
Μείον προβλεψεισ
ΣΥΝΟΛΟ

30/6/2017
2.400.672
269.576
5.780
734.610
3.410.638
471.592
2.939.046

30/6/2016
2.824.474
212.836
5.780
733.084
3.776.174
470.196
3.305.978

Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ ζεσξείηαη φηη είλαη βξαρππξφζεζκεο ιήμεο. Ζ
εχινγε αμία απηψλ δελ θαζνξίδεηαη αλεμάξηεηα, θαζψο ε ινγηζηηθή αμία ζεσξείηαη φηη
πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. Γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ησλ ελδείμεσλ γηα ηπρφλ απνκείσζή ηνπο. Ζ ελειηθίσζε ησλ
απαηηήζεσλ πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ
Μέρξη 3 κήλεο
Απφ 3 έσο 6 κήλεο
Απφ 6 κήλεο έσο 1 έηνο
Μεηά απφ 1 έηνο
ΤΝΟΛΟ

30/6/2017 30/6/2016
1.980.261 2.251.887
454.925
517.325
240.843
273.878
734.610
733.084
3.410.638 3.776.174

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο έρεη σο εμήο
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξψ
Τπφινηπν έλαξμεο
Γηαγξαθέο ρξήζεσο
Πξνβιέςεηο ρξήζεσο
ΤΝΟΛΟ

30/6/2017
470.196
0
1.396
470.196

4.9 Λνηπά ζηνηρεία θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ.
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ
30/6/2017
Απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ
63.042
Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο απνζεκάησλ
188.073
Υξεψζηεο δηάθνξνη
93.307
Λνγαξηαζκνί δηαρείξηζεο πξνθαηαβνιψλ θαη πηζηψζεσλ
4.160
Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ
164.742
ΤΝΟΛΟ
513.324
4.10

30/6/2016
430.355
0
39.841
470.196

30/6/2016
13.154
51.482
112.888
2.855
92.136
272.516

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ

Σακείν
Καηαζέζεηο ζε ινγαξηαζκνχο φςεσο
ΤΝΟΛΟ

30/6/2017
26.164
215.462
241.626

30/6/2016
19.100
359.250
378.350
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4.11 Μεηνρηθό Κεθάιαην.
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 2.972.250 επξψ, θαη δηαηξείηαη
σο εμήο:
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΜΔΣΟΥΧΝ

ΑΡΗΘΜΟ
ΜΔΣΟΥΧΝ

Κνηλέο κεηνρέο

9.907.500

ΟΝΟΜΑΣ.
ΑΞΗΑ
ΜΔΣΟΥΖ
0,30 Δπξψ

Όιεο νη κεηνρέο έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε.
4.12 Λνηπά απνζεκαηηθά
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ
Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην
Σαθηθφ απνζεκαηηθφ
Έθηαθηα απνζεκαηηθά
Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ
ΤΝΟΛΟ

30/6/2017
3.082.776
441.730
100.000
277.586
3.902.091

30/6/2016
3.082.776
441.730
100.000
277.586
3.902.091

4.13 Γάλεηα ηξαπεδώλ.
Τα ποςά είναι εκφραςμζνα ςε ευρώ
Δάνεια τραπεηών
Τα δάνεια είναι αποπλθρωτζα ωσ εξισ:
Άμεςα ι εντόσ ενόσ ζτουσ
Εντόσ του δευτζρου ζτουσ
Σφνολο

30/6/2017
1.873.522

30/6/2016
1.817.359

1.873.522
0

1.817.359
0

1.873.522

1.817.359

Ζ Δηαηξεία έρεη ηα θαησηέξσ ηξαπεδηθά δάλεηα:
Α. Τπφινηπν (30/06/2017) βξαρππξνζέζκσλ δαλείσλ 1.873.522 €.
Σν ζχλνιν ησλ δαλείσλ ηεο εηαηξείαο είλαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα θαη κε βάζε ηηο
δαλεηαθέο ζπκβάζεηο είλαη δπλαηφλ ζηηο ιήμεηο ηνπο λα απνπιεξσζνχλ κεξηθψο ή νιηθψο ή
λα αλαλεσζνχλ. Ζ πξφβιεςε απηή ησλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ
εηαηξεία λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ελδερφκελε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο.
Όια ηα δάλεηα είλαη ζε επξψ. Όια ηα δάλεηα επηβαξχλνληαη κε επηηφθην EURIBOR +
SPREAD.
Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε αλσηέξσ αμία ησλ δαλείσλ είλαη ίζε κε ηελ εχινγε αμία ηνπο.
Γηα θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ δάλεηα δελ έρεη εγγξαθεί ππνζήθε επί ησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο.
4.14 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία.
Σα πξνγξάκκαηα γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο φζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε θαηά ηελ
έμνδν απφ ηελ ππεξεζία εκπίπηνπλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζχκθσλα
κε ην ΓΛΠ 19 «Παξνρέο Δξγαδνκέλσλ». Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ
γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ
θαζνξηζκέλε παξνρή, νη κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αθαηαρψξεηα αλαινγηζηηθά
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θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο
ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο
πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method).
Σν ζχλνιν ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε
ησλ παξαδνρψλ ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο, αλαγλσξίδεηαη θαη‟ επζείαλ ζηα απνηειέζκαηα
εηο λένλ κέζσ ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ.
Οη ππνρξεψζεηο πξνο ην πξνζσπηθφ θαηά ρξήζε έρνπλ σο εμήο:
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ
Απνηίκεζε ππνρξέσζεο ηελ 30/06/2016
Κφζηνο ηφθσλ
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Καηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο
Κφζηνο παξνρψλ ιήμεο απαζρφιεζεο
Αλαινγηζηηθφ πιεφλαζκα
ΤΝΟΛΟ

30/6/2017
93.036
1.396
15.398
1.004
232
111.066

ρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο (παξαδνρέο) πνπ έγηλαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ
ππνρξεψζεσλ ζεκεηψλνπκε αλαιπηηθφηεξα ηα εμήο:
Οη ππνρξεψζεηο έρνπλ καθξνρξφλην ραξαθηήξα θαη πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ φιε ηελ
πεξίνδν κέρξη ηελ απνρψξεζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ηα ελεξγά κέιε θαη κέρξη ηελ
θαηαβνιή θαη ηεο ηειεπηαίαο νθεηιφκελεο παξνρήο. Απφ ηηο ππνζέζεηο απηέο εθείλεο πνχ
έρνπλ ηελ ζεκαληηθφηεξε επηξξνή πάλσ ζηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο είλαη νη
νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο. ηελ ζπλέρεηα ηίζεληαη νη δεκνγξαθηθέο ππνζέζεηο νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο κειψλ πξνο θαη απφ ηελ νκάδα.
Δπηηόθην Πξνεμόθιεζεο.
Έρεη γίλεη ππφζεζε επηηνθίνπ 2,60% εηεζίσο ζεσξψληαο φηη απηφ απνηειεί έλα κέζν
επίπεδν επηηνθίνπ ηεο αγνξάο κε βάζε ηηο δηακνξθσκέλεο θαηά ηελ παξαπάλσ
εκεξνκελία ζπλζήθεο.
Αύμεζε Απνδνρώλ
Έρεη γίλεη ππφζεζε αχμεζεο ησλ απνδνρψλ θάζε κέινπο κε 1,0% εηεζίσο.
Γεκνγξαθηθέο Τπνζέζεηο
Οη ππνζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ αθνξνχλ ηα δηάθνξα αίηηα απνρψξεζεο
απφ ηελ νκάδα.
Άιια Αίηηα Απνρώξεζεο
αλ άιια αίηηα απνρψξεζεο ζεσξνχκε ηελ θαηαγγειία ζπκβάζεσο θαη ηελ απνρψξεζε
ρσξίο δηθαίσκα παξνρήο ηνπ λ. 2112/20, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην λ. 4093/2012.
(φπσο ε νηθεηνζειήο απνρψξεζε, ε ιήμε ζχκβαζεο, θ.ι.π). Λακβάλνληαο ππφςε ηελ
εκπεηξία ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηελ απνρψξεζε ιφγσ θαηαγγειίαο ζχκβαζεο θαη
ηελ νηθεηνζειή απνρψξεζε, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ εθηηκήζεθε ζε 2%.
Θλεζηκόηεηα
Γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Νφκν 2112/20,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην λ. 4093/2012, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ν ειιεληθφο πίλαθαο
ΔΑΔ2012P γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο.
Ννζεξόηεηα
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Γεδνκέλνπ ηνπ καθξνρξφληνπ νξίδνληα ηεο απνηίκεζεο ιάβακε ππφςε πηζαλφηεηεο
λνζεξφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αληίζηνηρν ειιεληθφ πίλαθα EAE2012P, γηα άλδξεο
θαη γπλαίθεο κε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ λνζεξφηεηαο ζην 35%.
4.15 Πξνκεζεπηέο
Ο ρξφλνο απνπιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Σα πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε επξώ
ΤΝΟΛΟ
Μέρξη 3 κήλεο
Απφ 3 έσο 6 κήλεο
ΤΝΟΛΟ

4.16

30/6/2017
1.635.177
1.144.624
490.553
1.635.177

30/6/2016
1.753.355
1.227.348
526.006
1.753.355

30/6/2017
77.198
71.925
10.247
107.936
267.306

30/6/2016
87.570
60.035
7.755
239.465
394.825

Λνηπέο ππνρξεώζεηο.

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο
Πηζησηέο δηάθνξνη
Έμνδα ρξήζεο δεδνπιεπκέλα
ΤΝΟΛΟ

Σν ππφινηπν ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζηηο 30/06/2016 είλαη
απμεκέλν ζε ζχγθξηζε κε εθείλν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, δηφηη ιφγσ ηνπ θιεηζίκαηνο
ησλ ηξαπεδψλ, λνκίκσο θαηαβιήζεθαλ θαζπζηεξεκέλα νη εηζθνξέο πξνο ηα αζθαιηζηηθά
ηακεία..
4.17

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο.

ΣΡΔΥΟΤΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο
Φφξνο ακνηβψλ πξνζσπηθνχ
Φφξνο ακνηβψλ ηξίησλ
Λνηπνί θφξνη
ΤΝΟΛΟ

30/6/2017
369.610
62.083
4.417
26.448
462.558

30/6/2016
443.004
46.617
4.955
44.830
539.406

5. ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ.
5.1 Κύθινο εξγαζηώλ.
Αθνξά ζε έζνδα απφ πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αλαιχνληαη
σο εμήο:
30/6/2017

30/6/2016

Πωιήζεηο εκπνξεπκάηωλ

10.579.753

9.478.126

Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ
ΤΝΟΛΟ

4.121.088
14.700.841

4.354.073
13.832.199

Πνζά ζε επξώ

49

CPI Αλώλπκνο Δηαηξεία Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηνπιίνπ 2016 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2017

5.2 Κόζηνο πσιεζέλησλ.
Αθνξά ζην θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ εκπνξεπκάησλ θαη ην θφζηνο ηεο παξνρήο
ππεξεζηψλ σο εμήο:
Ποζά ζε εςπώ
Κόζηνο πωιεζέληωλ εκπνξεπκάηωλ
Κόζηνο παξνρήο ππεξεζηώλ
ΤΝΟΛΟ

30/6/2017 30/6/2016
8.599.712 7.568.664
3.113.117 3.246.968
11.712.829 10.815.632

5.3 Άιια έζνδα
Ποζά ζε εςπώ
Έζνδα απφ παξνρή δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο
Δπηδνηήζεηο ΟΑΔΓ
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Κέξδε απφ εθπνίεζε παγίσλ
Έζνδα απφ αθχξσζε ζπκβάζεσλ πειαηψλ
Γηαγξαθή παξαγξαθέλησλ απαηηήζεσλ πξνκεζεπηψλ
Πξίκ (Bonus)θαιήο ζπλεξγαζίαο κε πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ.
ΤΝΟΛΟ

30/6/2017
0
2.726
0
242
0
17.488

30/6/2016
2.440
0
1.241
451
180
0

28.563
49.019

4.192
8.504

5.4 Κόζηνο Παξνρήο Τπεξεζηώλ.
(Πνζά ζε €)

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ

30/6/2017

30/6/2016

1.404.730

1.300.659

Ακνηβέο Σξίησλ

399.856

631.693

Κφζηνο αλαισζέλησλ αληαιιαθηηθψλ

748.503

773.678

28.469

23.224

Απνζβέζεηο

151.298

164.483

Μηζζψκαηα
Λνηπά έμνδα

185.138

178.822

195.123

174.409

3.113.117

3.246.968

Σειεπηθνηλσλίεο

ύλνιν

5.5 Ακνηβέο πξνζσπηθνύ.
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο πξνζσπηθνχ ην νπνίν επηβάξπλε ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηα
έμνδα δηάζεζεο θαη ην θφζηνο εζφδσλ έρεη σο εμήο:
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ΑΜΟΙΒΔ ΚΑΙ ΔΞΟΓΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Πεπιγπαθή
Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα
Κνηλωληθή αζθάιηζε
Λνηπέο παξνρέο
ύνολο

30/6/2017
2.447.026
501.127
65.078
3.013.231

30/6/2016
2.195.935
449.405
41.101
2.686.441

Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζηελ Δηαηξεία έρεη σο εμήο:
ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
30/6/2017
30/6/2016

132
123

5.6 Έμνδα δηάζεζεο.
(Πνζά ζε €)

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Λνηπέο Ακνηβέο-Παξνρέο Σξίησλ
Έμνδα Πξνβνιήο & δηαθεκήζεσλ
Σειεπηθνηλσλίεο
Απνζβέζεηο
Μηζζψκαηα
Λνηπά έμνδα
ύλνιν

30/6/2017
979.280
22.405
118.585
16.351
95.375
121.961
188.447
1.542.405

30/6/2016
881.921
32.661
118.198
13.128
103.753
115.544
203.853
1.469.057

5.7 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο.
(Πνζά ζε €)

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Λνηπέο Ακνηβέο-Παξνρέο Σξίησλ
Έμνδα θίλεζεο πξνζσπηθνχ
Σειεπηθνηλσλίεο
Απνζβέζεηο
Μηζζψκαηα
Λνηπά έμνδα

ύλνιν

30/6/2017
629.221
268.327
50.759
10.859
44.226
78.548
104.930

30/6/2016
503.861
375.262
40.292
10.190
48.079
79.571
133.201

1.186.870 1.190.456

5.8 Άιια έμνδα
Σα πνζά είλαη ζε επξψ
Πξνζαπμήζεηο Φφξσλ θαη δηάθνξα έθηαθηα έμνδα
Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
Καηαζηξνθή απνζεκάησλ
Εεκηέο απφ εθπνίεζε παγίσλ
Εεκηέο απφ θινπέο εκπνξεπκάησλ
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο

ΤΝΟΛΟ

30/6/2017
161
21.807
1
21.805
0
0

30/6/2016
4.547
0
256
6.723
538
35.000

43.774

47.064
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5.9 Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.
(Πνζά ζε €)

Σφθνη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ
Πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ
Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

ΤΝΟΛΟ

30/6/2017
128.092
20.931
18.100

30/6/2016
159.901
19.217
34.650

167.123

213.768

30/6/2017

30/6/2016

5.10. Φόξνο εηζνδήκαηνο.
Ζ αλάιπζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο έρεη σο εμήο:
(Πνζά ζε €)
Φφξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ)
Αλαβαιιφκελνο θφξνο έμνδν (-έζνδν)

ΤΝΟΛΟ

0
62.342

0
22.098

62.342

22.098

Ο Φφξνο επί ησλ θεξδψλ δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα πξνέθππηε
ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζηαζκηζκέλν ζπληειεζηή θφξνπ επί ησλ θεξδψλ.
Ζ δηαθνξά έρεη σο εμήο:

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

01/07/201630/06/2017

01/07/201530/06/2016

ΦΟΡΟ ΕΘΟΔΗΜΑΣΟ
Κέξδε/Ζεκίεο πξν θόξωλ
ςνηελεζηήρ θόπος ειζοδήμαηορ
Φόξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηνλ ηζρύνληα θνξνινγηθό
ζπληειεζηή
Έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο
Χξήζε πξνεγνύκελωλ θνξνινγηθώλ δεκηώλ

96.943
29%

104.870
0,29

-28.113
-14.500
47.615

-30.412
-10.150
70.476

Αλαπξνζαξκνγε αλαβαιιόκελνπ θόξνπ θνξνινγηθώλ δεκηώλ
ύνολο θόπων

-67.344
-62.342

-52.012
-22.098

Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο ππνβάιινληαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο
πνπ δειψλνληαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο παξακέλνπλ πξνζσξηλά έσο φηνπ νη
θνξνινγηθέο αξρέο κεηά απφ έιεγρν νξηζηηθνπνηήζνπλ ηηο ζρεηηθέο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο. Οη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο
αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ
ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ.
Ζ εηαηξεία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηελ ρξήζε 01/07/200830/06/2009. Οη ρξήζεηο 1/7/2010-30/06/2011, 1/7/2011-30/06/2012, 1/7/2012-30/06/2013,
1/7/2013-30/06/2014, 1/07/2014-30/06/2015 θαη 1/7/2015-30/06/2016 ειέγρζεθαλ απφ
Οξθσηνχο Διεγθηέο Λνγηζηέο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ.
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5 ηνπ Ν. 2238/1994 θαη απφ ην άξζξν 65Α ηνπ Ν. 4174/2013. Ο έιεγρνο νινθιεξψζεθε θαη
εθδφζεθαλ εθζέζεηο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε <<ζπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε>>.
Απν ηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο κήλα Οησβξίνπ, ειέγρνληαη θαη απν ηηο θνξνινγηθέο αξρέο νη
ρξήζεηο 1/7/2010-30/06/2011, 1/7/2011-30/06/2012, 1/7/2012-30/06/2013, 1/7/201330/06/2014 θαη 1/07/2014-30/06/2015. ην ηξέρνλ ζηάδην δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αζθαιείο
εθηηκήζεηο γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Αλ, σζηφζν,
κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο,
εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ζ ρξήζε 1/7/2016-30/06/2017, κε απφθαζε ηεο Σαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο
22/02/2017, έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ.
Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ
πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο.
Αλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.

5.11. Κέξδε/δεκίεο αλά κεηνρή.
Ο ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θεξδψλ/δεκηψλ αλά κεηνρή έρεη σο εμήο:
Ποζά ζε €
Κέρδη/(-Εημιές) μεηά από θόροσς
Μεζοζηαθμικός αριθμός μεηοτών
Βαζικά και μειωμένα κέρδη/(-ζημίες) καηά
μεηοτή (ποζά ζε εσρώ)

30/6/2017
34.601
9.907.500

30/6/2016
82.772
9.907.500

0,0035

0,0084

6. Λνηπέο επεμεγήζεηο γηα ηα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
6.1. Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε
Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε ή άιινπ ηχπνπ δεζκεχζεηο επί ησλ παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ εηαηξεηψλ ηεο εηαηξείαο.
6.2 Δγγπήζεηο.
Ζ Δηαηξεία ζηηο 30/06/2017 είρε εθδψζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ
ζπληήξεζεο κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ, ζπλνιηθνχ χςνπο € 257 ρηι.
6.3. Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο.
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή
δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνπζηαθή
θαηάζηαζε ησλ εηαηξεηψλ ηεο εηαηξείαο.
6.4. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ.
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Πέξα ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ εηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη
αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο.
6.5. πλαιιαγέο κεηαμύ ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ.
πλδεδεκέλα κέξε νξίδνληαη σο νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία δηαηεξεί ηνλ έιεγρν
θαη αζθεί νπζηψδε επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ πνιηηηθψλ
ηνπο. Δπίζεο, ζπλδεδεκέλα κέξε είλαη ηα κέιε ηεο Γηνίθεζεο, ζπγγεληθά πξφζσπα απηψλ
κε πξψην βαζκφ ζπγγέλεηαο, επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνληαη απφ απηά ή ζηηο νπνίεο έρνπλ
ηνλ έιεγρν ή αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή.
Όιεο νη ζπλαιιαγέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηηνθίσλ θαη εμαζθαιίζεσλ, κεηαμχ ησλ
ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ πξαγκαηνπνηνχληαη νπζηαζηηθά κε φξνπο φκνηνπο κε εθείλνπο
πνπ ίζρπαλ ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή γηα παξφκνηεο ζπλαιιαγέο κε κε ζπλδεδεκέλα
κέξε.
Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ (αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) ζσξεπηηθά απφ ηελ
έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο (01/07/2016-30/06/2017) θαη ηα ππφινηπα ησλ
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο, (30/06/2017), πνπ
έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη
απφ ην ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο:
Καηά ηελ 30/6/2017
Τπνρξεώζεηο
Απαηηήζεηο από
πξνο
ζπλδεδεκέλα
ζπλδεδεκέλα
Έμνδα
κέξε
κέξε
240.000
2.000
0
12.364
0
0
252.364
2.000
0

1/7/2016-30/6/2017

πλδεδεκέλα Μέξε
RES A.E.
CPI Cyprus
ύλνιν

Δζνδα
0
0
0

Καηά ηελ 30/6/2016
Τπνρξεώζεηο
Απαηηήζεηο από
πξνο
ζπλδεδεκέλα
ζπλδεδεκέλα
Έμνδα
κέξε
κέξε
240.857
0
12.364
0
0
240.857
0
12.364

1/7/2015-30/6/2016

πλδεδεκέλα Μέξε
RES A.E.
CPI Cyprus
ύλνιν

Δζνδα
0
0
0

Ακνηβέο Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληηθώλ ζηειερώλ.
πλδεδεκέλν θπζηθό πξόζσπν
Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Γηεπζπληηθά ηειέρε
ΤΝΟΛΟ

€
213.898
296.817
510.715

Γελ πθίζηαληαη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απφ θαη πξνο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε.
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Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνεγθξίλνληαη απφ ηελ εηήζηα ηαθηηθή
γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο,
πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζε πεξίπησζε απνρψξεζήο ησλ απφ ηελ
εηαηξεία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία. Γηα ηα κέιε ηνπ Γ.. πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξεία
κε εηδηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, ζε πεξίπησζε απνρψξεζήο ησλ απφ ηελ εηαηξεία, ηνπο
θαηαβάιιεηαη φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν 2112/1920.
Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή κε ην
πξνζσπηθφ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε
πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο
απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο πξνο ηε κεηξηθή εηαηξεία.
6.6. Δπνρηθόηεηα.
Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο δελ ππφθεηηαη ζε νπζηψδεηο επνρηθέο δηαθπκάλζεηο.
7. ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ.
Ζ Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο ν θίλδπλνο ηεο
αγνξάο (δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα, νη ηηκέο ηεο αγνξάο θηι), πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη
θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο. Σν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο ζηνρεχεη ζηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο
πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία πξφβιεςεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ θαη ηε
δηαθχκαλζε ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ πσιήζεσλ.
Ζ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε παξαθάησ:


Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο
ηεο εηαηξείαο,
 ζρεδηαζκφο ηεο κεζνδνινγίαο θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πξντφλησλ γηα ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ θαη
 εθηέιεζε / εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε,
ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξείαο απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαηαζέζεηο ζε
ηξάπεδεο, δηθαηψκαηα ππεξαλάιεςεο ζε ηξάπεδεο, βξαρππξφζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά
πξντφληα πςειήο ξεπζηφηεηαο δηαπξαγκαηεχζηκα ζηελ ρξεκαηαγνξά, εκπνξηθνχο
ρξεψζηεο θαη πηζησηέο, επελδχζεηο ζε κεηνρέο.
7.1 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπλεπψο ε έθζεζε ζε
θίλδπλν ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ είλαη πνιχ κηθξή.
7.2 Αλάιπζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ.
Ζ έθζεζε ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ησλ πηζησηηθφ θίλδπλν πεξηνξίδεηαη ζηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κέζα) ηα νπνία ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ
αλαιχνληαη σο εμήο:
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Πνζά ζε Δπξώ
Δκπνξηθνί ρξεψζηεο
Λνηπά ζηνηρεία θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα θα ηζνδχλακα
ύλνια

30/6/2017
2.739.070
3.040.586

30/6/2016
3.056.244
2.770.000

241.626
6.021.282

378.350
6.204.593

Ζ Δηαηξεία ειέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηεο, είηε ρσξηζηά είηε θαηά νκάδα θαη
ελζσκαηψλεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζηνπο ειέγρνπο ηνπ πηζησηηθνχ ειέγρνπ. Όπνπ είλαη
δηαζέζηκεο ρξεζηκνπνηνχληαη εμσηεξηθέο εθζέζεηο ή αλαιχζεηο ζρεηηθά κε ηνπο πειάηεο. Ζ
πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα ζπλεξγάδεηαη κφλν κε αμηφπηζηνπο πειάηεο.
Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη φια ηα αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηα νπνία δελ έρνπλ απνκεησζεί ζε πξνεγνχκελεο εκεξνκελίεο είλαη
ηθαλνπνηεηηθήο πηζησηηθήο πνηφηεηαο. Καλέλα απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο δελ έρεη αζθαιηζηεί κε ελέρπξν ή άιιε κνξθή πηζησηηθήο αζθάιηζεο.
Γηα ηηο εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο, ε εηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχο
πηζησηηθνχο θηλδχλνπο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ζεσξείηαη
ακειεηένο, δεδνκέλνπ φηη αληηζπκβαιιφκελεο είλαη αμηφπηζηεο ηξάπεδεο ηεο Διιάδαο.
7.3 Αλάιπζε θηλδύλνπ ξεπζηόηεηαο.
Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ
ρξεψλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαζψο επίζεο θαη ησλ
πιεξσκψλ
πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη
θαζεκεξηλά.
Οη
αλάγθεο
ξεπζηφηεηαο
παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο δψλεο, ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε
θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Οη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο
γηα ηνπο επφκελνπο 6 κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία.
Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί κεηξεηά γηα λα θαιχςεη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα πεξηφδνπο έσο 30
εκεξψλ. Σα θεθάιαηα γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο εμαζθαιίδνληαη
πξφζζεηα απφ έλα επαξθέο πνζφ δαλεηζκνχ, κε επλντθνχο φξνπο, απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο
ηξάπεδεο. Σα δάλεηα ηεο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηνπο δχλαληαη λα απνπιεξσζνχλ κεξηθψο ή
νιηθψο ή λα αλαλεσζνχλ. Ζ εηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν
ξεπζηφηεηαο απφ ηε ιεθηφηεηα ησλ δαλείσλ ηεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο
ξεπζηφηεηάο ηεο κε πεξαηηέξσ δαλεηνδφηεζή ηεο, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη κε εθρψξεζε
απαηηήζεψλ ηεο θαη κε πεξαηηέξσ δαλεηνδφηεζε, ε νπνία δχλαηαη λα επηηεπρζεί κε εγγχεζε
κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ πειαηψλ ηηο νπνίεο ε εηαηξεία έρεη ζην ραξηνθπιάθηφ ηεο.
7.4 Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ.
Οη ζηφρνη ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο:
 λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
(going-concern) θαη
 λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο ηηκνινγψληαο πξντφληα
θαη ππεξεζίεο αλαινγηθά κε ην επίπεδν θηλδχλνπ.
Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ην θεθάιαην ζηε βάζε ηνπ πνζνχ ηεο Καζαξήο Θέζεο πιένλ ησλ
δαλείσλ κεησκέλεο εμαζθάιηζεο κείνλ ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα
φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ.

56

CPI Αλώλπκνο Δηαηξεία Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηνπιίνπ 2016 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2017

7.5 Αλάιπζε επαηζζεζίαο θηλδύλνπ επηηνθίνπ.
Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ έθζεζε ηνπ ζην θίλδπλν ηακεηαθψλ
ξνψλ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηε καθξνπξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε. Οη καθξνπξφζεζκεο
ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη ζπλήζσο κε ζηαζεξφ πνζνζηφ επηηφθην. Σελ 30ε Ηνπλίνπ 2017, ε
εηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζηηο κεηαβνιέο ηεο αγνξάο ηνπ επηηνθίνπ φζνλ αθνξά ηνλ
ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ηεο, ν νπνίνο ππφθεηηαη ζε κεηαβιεηφ πνζνζηφ επηηνθίνπ.
Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο θαζψο
θαη ηεο Καζαξήο Θέζεο ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +0,5% ή 0,5% (2017: +/-0,5%). Οη αιιαγέο ζηα επηηφθηα εθηηκάηαη φηη θηλνχληαη ζε κηα ινγηθή βάζε
ζε ζρέζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο.
1/7/2016-30/06/2017

Σα ποζά είναι ζε €
Δπίδραζη ζηα αποηελέζμαηα τρήζης
Δπίδραζη ζηην καθαρή θέζη
αποηελέζμαηα τρήζης

1/7/2015-30/06/2016

0,50%

-0,50%

0,50%

-0,50%

9.368

-9.368

9.087

-9.087

9.368

-9.368

9.087

-9.087

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ν θίλδπλνο απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ησλ ρξενγξάθσλ (ζηα
νπνία έρεη επελδχζεη ε εηαηξεία δε ζεσξείηαη ζεκαληηθφο γηα ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα
ηνπ).

8. Πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3401/2005
Οη Αλαθνηλψζεηο – Γλσζηνπνηήζεηο πνπ δεκνζίεπζε ε εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νηθνλνκηθήο ρξήζεο 01/07/2016 – 30/06/2017, ζηα πιαίζηα ηεο πιεξνθφξεζεο ηνπ
επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα θαη είλαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο (www.cpi.gr), θαζψο θαη
ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (www.ase.gr).
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
30/1/2017
22/2/2017

ΘΔΜΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
ΠΡΟΚΛΖΖ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ
ΑΠΟΚΟΠΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΡΗΜΑΣΟ

ΓΔΝ
ΤΠΑΡΥΔΗ

25/10/2016

ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΠΡΑΞΔΗ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟΤ

27/10/2016
27/10/2016

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ
ΣΟΗΥΔΗΑ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΠΥΠ 01/07/2015-30/6/2016
ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

30/3/2017
30/3/2017

ΣΟΗΥΔΗΑ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΠΥΠ 01/07/2016-31/12/2016
6ΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ
ΖΜΔΗΧΜΑΣΑ-ΔΝΣΤΠΑ
ΠΑΡΟΥΖ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ
ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ
3340/2005

ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ

ΤΠΟΥΡΔΧΝ

ΠΡΟΧΠΧΝ

Ν.

ΓΔΝ
ΤΠΑΡΥΟΤΝ
ΓΔΝ
ΤΠΑΡΥΟΤΝ
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27/10/2016
22/2/2017
16/3/2017
30/3/2017
19/4/2017

ΛΟΗΠΔ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΗ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΖΜΟΗΔΤΣΔΗ
ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ΔΚΛΟΓΖ ΝΔΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΛΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 6ΜΖΝΟΤ
ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΡΤΘΜΗΕΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ Ν. 3556
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ΈΚΘΔΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο εηαηξείαο
«CPI Aλώλπκνο Δηαηξεία Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ»

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ
Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «CPI Aλώλπκνο
Δηαηξεία Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ», (ε Δηαηξεία) νη νπνίεο
απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 30/06/2017, ηηο
θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ θαη ινηπψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη
πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο
πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο
εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε
θαηάξηηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ
νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζχλε ηνπ Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα
Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία
(ΦΔΚ/Β72848/23.10.2012). Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο
δενληνινγίαο θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ
απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη
απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.
Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ
ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
ρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο
απηνχο θαη απνθηνχκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ
βάζε γηα ηε γλψκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο πνπ νθείιεηαη
ζε απάηε είλαη πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε απάηε κπνξεί λα
εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο ή
παξάθακςε ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ.
Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο
δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη
επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη
αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Αλεμαξηεζία ηνπ Διεγθηή
Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα
Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηψλ
(Κψδηθαο ΓΠΓΔ) θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο δενληνινγηθέο
καο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο απηέο θαη ηνλ Κψδηθα ΓΠΓΔ.
Με βάζε ηε βέιηηζηε δπλαηή γλψζε θαη θαιή πίζηε, δειψλνπκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2017 δελ έρνπκε παξάζρεη κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο
πξνο ηνλ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο.
εκαληηθόηεξα ζέκαηα ειέγρνπ
εκαληηθά Θέκαηα Διέγρνπ είλαη ηα ζέκαηα, ηα νπνία θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή
αλαθέξνληαη ζε πεξηνρέο πνπ απαηηνχλ πξφζζεηεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο
εκθαλίδνπλ απμεκέλν ειεγθηηθφ θίλδπλν θαη θξίλνληαη σο ζεκαληηθά θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ
ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο. Σα ελ ιφγσ
ζέκαηα
εμεηάζηεθαλ θαη αληηκεησπίζηεθαλ ζηα ̟πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ δηακφξθσζε γλψκεο ε̟πί απηψλ , ζπλνιηθά. Χο
εθ ηνχηνπ δελ εθθξάδνπκε μερσξηζηή γλψκε ε̟πί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ.
1. Έζνδα θαη Δκ̟πνξηθέο Α̟παηηήζεηο
:
Ό̟πσο θαηαγξάθεηαη ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο, ζεκεηψζεηο 3.6 θαη 3.10 θαη
απεηθνλίδεηαη ζηηο ζεκεηψζεηο επη ησλ θνλδπιίσλ 4.8 θαη 5.1, νη πσιήζεηο αθνξνχλ θαηά ην
κεγαιχηεξν κέξνο ρνλδξηθέο πσιήζεηο εμνπιηζκνχ θαη θαηά ην ππφινηπν έζνδα απφ
ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη κίζζσζεο εμνπιηζκνχ ελψ ρνξεγνχληαη φξνη πίζησζεο κε
βάζε ηελ ζπλήζε εκπνξηθή πνιηηηθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη
ειεγθηηθνί θίλδπλνη εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ θαη ζηνλ έιεγρν
απνκείσζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ.
Αληηκεηψ̟πηζε Διεγθηηθνχ ζέκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ
Ζ αληηκεηψ̟πηζε ηνπ ζέκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ̟πεξηέιαβε ηηο
αθφινπζεο θχξηεο δηαδηθαζίεο:
Γηα ηηο πσιήζεηο εμνπιηζκνχ:
• Έιεγρν ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο (test of controls) π
̟ νπ εθαξκφδεη ε Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ, κε ζθνπφ λα απνθηεζεί εχινγε
δηαζθάιηζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα απνηξέςνπλ ή λα
εληνπίζνπλ θαη λα δηνξζψζνπλ έγθαηξα ηπρφλ ιάζε, έηζη ψζηε ηα έζνδα α̟πφ ̟πσιήζεηο
λα εκθαλίδνληαη νξζά ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
• Έιεγρν ησλ γεληθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ησλ ̟πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ̟πνπ
ρξεζηκν̟πνηεί ε Δηαηξεία , γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εζφδσλ
. Πξαγκαην̟νηπήζεθαλ
δηαδηθαζίεο κε ζθν̟πφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο πιεξφηεηαο θαη αθξίβεηαο ηνπ θπθιψκαηνο
ησλ εζφδσλ ̟πνπ ̟πξνθχ̟ηνπλ α̟πφ ηα π̟πνζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο κε έκθαζε ζηελ
δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζηα δεδνκέλα ηεο Γεληθήο
Λνηζηηθήο.
• Πέξαλ ησλ ειέγρσλ ησλ δηθιείδσλ αζθαιείαο, π
̟ ξαγκαην̟πνηήζεθαλ θαη κηα ζεηξά α̟πφ
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο , φπσο ε δηελέξγεηα αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπκθσλία
ηακεηαθψλ εηζπξάμεσλ κε ̟πσιήζεηο θαζψο θαη αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο εζφδσλ
ιακβάλνληαο π̟πφςε ηφζν ηάζεηο φζν θαη επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο.
Γηα ηηο πσιήζεηο ππεξεζηψλ:
πκπιεξσκαηηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ γεληθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο
ησλ ̟πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία , γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ
εζφδσλ απφ ππεξεζίεο θαη κηζζψζεηο εμνπιηζκνχ κε έκθαζε ζηνλ νξζφ ρξνληθφ κεξηζκφ
ησλ εζφδσλ ζηηο ρξήζεηο πνπ αθνξνχλ (cut off).
Γηα ην χςνο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ
Έιεγρν ησλ γεληθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ησλ ̟πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ
ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία, γηα ηελ θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ησλ εκπνξηθψλ
απαηηήζεσλ κε ζθνπφ ηελ δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ρνξεγεζείζαο πίζησζεο
θαη ελεξγεηψλ πηζησηηθνχ ειέγρνπ.
Απνζηνιή επηζηνιψλ επηβεβαίσζεο ππνινίπνπ γηα δείγκα απαηηήζεσλ θαζνξηζκέλν κε
θηλδπλνθεληξηθά θξηηήξηα
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Γηελέξγεηα αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηάζεο θαη αιεζνθάλεηαο θαη αλάιπζε παιαηφηεηαο
ππνινίπσλ
πλεμέηαζε λνκηθψλ θαη άιισλ εθθξεκψλ ππνζέζεσλ γηα ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο θαη ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ αζθεζεί έλδηθα κέζα θαη έιεγρνο κεηαγελέζηεξεο εηζπξαμηκφηεηαο
απαηηήζεσλ
Απνηειέζκαηα ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ
Α̟πφ ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ καο , απνθηήζεθαλ επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά
ηεθκήξηα φηη ε αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ δελ πεξηέρεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο αλαθνξηθά κε
ηελ εχινγε θαη αμηφπηζηε παξνπζίαζε ηνπο, ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.
2. Α̟πνζέκαηα
Όπσο θαηαγξάθεηαη ζηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο, ζεκεηψζεηο 3.5 θαη
απεηθνλίδεηαη ζηελ ζεκείσζε 4.7 επί ησλ θνλδπιίσλ ηα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε
ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ θφζηνπο θαη ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε
αμία είλαη ε εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο κείνλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο.
Ζ ξεπζηνπνηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη, βάζεη ησλ ηηκψλ πψιεζεο κεηά ηελ ιήμε ηεο
πεξηφδνπ αλαθνξάο. Σπρφλ αιιαγέο ζηελ εθηίκεζε ηεο Γηνίθεζεο κπνξεί λα επεξεάζεη ην
πνζφ ηεο απνηίκεζεο. Δθηηκήζακε φηη ην επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ ηεο απνηίκεζεο, δελ έρεη
δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
Αληηκεηψπηζε Διεγθηηθνχ ζέκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ
Απνθηήζακε δηαζθάιηζε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξαδνρψλ ηεο Γηνίθεζεο
αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία απνηίκεζεο πξαγκαηνπνηψληαο κεηαμχ άιισλ ηηο αθφινπζεο
δηαδηθαζίεο:
• Παξαθνινχζεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηακέηξεζεο ησλ απνζεκάησλ
• Έιεγρν ησλ γεληθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο
Δηαηξείαο ζε φηη αθνξά ην ινγηζηηθφ θχθισκα ηεο απνζήθεο
• Γηελέξγεηα θπζηθήο απνγξαθήο
• χγθξηζε ηεο (θαζαξήο) ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ , ε νπνία πξνθχπηεη
α̟πφ πσιήζεηο, κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο (ή ηνλ επφκελν κήλα ηνπ έηνπο)
• Γηελέξγεηα αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ θίλεζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηνλ
εληνπηζκφ απνζεκάησλ κε ρακειή εκπνξεπζηκφηεηα (ή θίλεζε) θαζψο θαη έιεγρν ηεο
ελειηθίσζεο.
• Δπηβεβαίσζε, γηα δείγκα απνζεκάησλ, ηνπ νξζνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεο.
Απνηειέζκαηα ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ
Απφ ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ καο απνθηήζακε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά
ηεθκήξηα φηη ε αμία ησλ απνζεκάησλ, ζηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηέρεη νπζηψδεηο
αλαθξίβεηεο.
Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ
εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο «CPI Aλώλπκνο
Δηαηξεία Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ» θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2017,
ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ
εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο
απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπλάδνπλ κε ηηο θαλνληζηηθέο
απαηηήζεηο ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920.
Έθζεζε επί Αιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ
1. Έθζεζε Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο
Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Γήισζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε απηή, θαη‟ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4336/2015 (κέξνο Β), ζεκεηψλνπκε φηη:
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α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 43
ββ ηνπ θ.λ. 2190/1920.
β) Καηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Α θαη ηεο
παξαγξάθνπ 1 (πεξηπηψζεηο γ‟ θαη δ‟) ηνπ άξζξνπ 43ββ ηνπ θ,λ. 2190/1920 θαη ην
πεξηερφκελν απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 30/06/2017
γ) Με βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία «CPI
Aλώλπκνο Δηαηξεία Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ» θαη ην
πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.
2. πκπιεξσκαηηθή Έθζεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ
Ζ γλψκε καο επί ησλ ζπλεκκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζπλεπήο κε ηε
πκπιεξσκαηηθή Έθζεζή καο πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο.
3. Γηνξηζκόο Διεγθηή
Γηνξηζηήθακε γηα πξψηε θνξά σο Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ απφ
29/12/2006 απφθαζε ηεο εηήζηαο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. Έθηνηε ν
δηνξηζκφο καο έρεη αδηαιείπησο αλαλεσζεί γηα κηα ζπλνιηθή πεξίνδν 11 εηψλ κε βάζε ηηο
θαη‟ έηνο ιακβαλφκελεο απνθάζεηο ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο
εηαηξείαο.
Αζήλα, 28 Οθησβξίνπ 2017
PKF ΔΤΡΧΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ.
Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο
Λ. Κεθηζίαο 124,115 26-Αζήλα
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 132

Δπζηάζηνο Π. Καγηνχιεο
Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 13271
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
CPI AE HΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ
ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΜΖ¨: 1788301000 (Πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 32624/06/Β/95/1)
ΔΓΡΑ: ΡΑΦΑΖΛΗΓΖ 1, ΣΑΤΡΟ ΣΚ 17778
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΌ 1 ΗΟΤΛΗΟΤ 2016 ΔΧ 30 IOYNIOY 2017.
χκθσλα κε ηελ Απφθαζε 4/507/28-04-2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κηα γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ''CPI A.E. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ
ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΩΝ''. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη
νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαζώο θαη ε Έθζεζε Δπηζθόπεζεο ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή όπνηε απηή απαηηείηαη.
Αξκόδηα Ννκαξρία : Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γηεπζπλζε Α.Δ. θαη Πίζηεσο
ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:
Πξόεδξνο θαη Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Παπαζάλνο Υξήζηνο.
Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ Δηαηξείαο : www.cpi.gr
Ζκεξνκελία Έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο : 27 Οθησβξίνπ 2017.
ύκβνπινη:
Διεγθηηθή εηαηξεία: PKF ΔΤΡΩΔΛΔΓΚΣΗΚΖ Α.Δ.
Υαηδεαληψλεο - Φσηαξάο Κσλ/λνο, Γαινπδίδεο Μηράιεο, Σζαδήκα νθία
Νόκηκνο ειεγθηήο: Καγηνύιεο Δπζηάζηνο
θνχξαο Κσλ/λνο, Γαβαιά Αδακαληία, Εαξηθφπνπινο Παλαγηψηεο, Πίγθα Διέλε.
Σύπνο Έθζεζεο Διέγρνπ : Με ζύκθσλε γλώκε
Αζαλαζηάδεο Γεψξγηνο.
(Σα αλαθεξόκελα θαησηέξσ πνζά είλαη εθθξαζκέλα ζε €)
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΥΡΖΖ
(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)
(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)
1/7/2016 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
30/6/2017
30/6/2016
30/6/2017
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
207.499
219.517
Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
165.317
296.975
Κέξδε (-Εεκίεο) πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
96.943
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
987.872
976.201
Πιένλ / Μείνλ πξνζαξκνγέο γηα :
Απνζέκαηα
2.492.028
2.339.887
Απνζβέζεηο
290.899
Απαηηήζεηο από Πειάηεο
2.939.046
3.305.978
Πξνβιέςεηο
18.642
Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
754.949
650.866
πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
0
Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) επελδπηηθήο
πξννξηδόκελα γηα πώιεζε
56.354
56.354
δξαζηεξηόηεηαο
21.564
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
7.603.065
7.845.777
Υξεσζηηθνί Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα
167.039
Πιένλ / Μείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ
ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο
Μεηνρηθό θεθάιαην
2.972.250
2.972.250
δξαζηεξηόηεηεο:
Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ
273.785
239.576
Μείσζε / (αύμεζε) ησλ απνζεκάησλ
-152.142
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (α)
3.246.035
3.211.826
Μείσζε / (αύμεζε) ησλ απαηηήζεσλ
122.495
Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β)
0
0
(Μείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ Σξαπεδώλ)
-350.881
ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α)+(β)
3.246.035
3.211.826
Μείνλ:
Μαθξνπξόζεζκεο Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
0
0
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
-167.039
Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
118.467
129.006
Καηαβεβιεκέλνη θφξνη
0
Βξαρππξόζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεώζεηο
1.873.522
1.817.359
Λεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
0
Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
2.365.041
2.687.585
ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
Τπνρξεώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνύληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε
δξαζηεξηόηεηεο (α)
0
0
47.519
ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ)
4.357.030
4.633.951
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ (γ)+(δ)
7.603.065
7.845.777
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη
ινηπψλ επελδχζεσλ
0
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
-250.357
Σξέρνπζα πεξίνδνο

πγθξίζηκε
πεξίνδνο

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ
παγίσλ ζηνηρείσλ
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (β)

1/7/2016 30/6/2017
14.700.841
2.988.012

1/7/2015 30/6/2016
13.832.199
3.016.567

263.982
96.943
34.601

318.494
104.870
82.772

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β)

34.601
0
-392

82.772
0
656

Υξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Μεξίζκαηα Πιεξσζέληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από Υξεκαη/λνκηθέο
δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από
θόξνπο (Α)+(Β)

34.208

83.428

θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ)

34.208
0

83.428
0

0,0035

0,0084

554.881

634.810

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Κχθινο Δξγαζηψλ
Μηθηά Κέξδε/(-δεκίεο)
Κέξδε/(-δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ
θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ
Κέξδε/(-δεκηέο) πξν θφξσλ
Κέξδε/(-δεκηέο) κεηά από θόξνπο (Α)
-Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
-Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

1/7/2015 30/6/2016
104.870
316.316
47.072
0
7.065
213.624

4.801
438.291
-264.704
-213.624
0
0

653.710

0
-132.354

9.951

1.227

-240.406

-131.126

0
3.766.872

0
3.534.713

-3.710.710

-4.176.082

0

0

56.163

-641.370

-136.724

-118.785

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ

378.350

497.135

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ

241.625

378.350

Καηαλεκόκελα ζε:

-Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο
-Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €)
Κέξδε/(-δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ,
επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ
(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Πξόζζεηα ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο:

30/06/2017

1. Γελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε επη ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο.
2. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεκείσζε 5.10 ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ.
3. Oη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (έζνδα-έμνδα) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο πεξηόδνπ
θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ, πνπ έρνπλ πξνθύςεη
από ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη από ην ΓΛΠ 24, θαζώο επίζεο νη
ζπλαιιαγέο θαη νη ζπλνιηθέο ακνηβέο ησλ κειώλ ηεο Γηνίθεζεο έρνπλ σο εμήο:
Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
α) Έζνδα
0€
β) Έμνδα
γ) Απαηηήζεηο
δ) Τπνρξεψζεηο
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ
ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο
δ) Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο

252.365 €
2.000 €
0€
510.715 €
0€
0€

ύλνιν ηδίωλ θεθαιαίωλ έλαξμεο πεξηόδνπ
(1/7/2016 θαη 1/7/2015 αληίζηνηρα)
πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο
(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο)
ύλνιν Ιδίωλ θεθαιαίωλ ιήμεο πεξηόδνπ
(30/06/2017 θαη 30/06/2016 αληίζηνηρα)

30/06/2016

3.211.826

3.128.398

34.208

83.428

3.246.035

3.211.826

4. Γελ δηελεξγήζεθαλ πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, γηα επηδηθεο ή ππν δηαηηεζία δηαθνξέο
θαζώο επίζεο <<Λνηπέο Πξνβιέςεηο>>, θαζόζνλ δελ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε.
5. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο δηθαζηηθώλ ή δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη
λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο.
6. Ο αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ είλαη:
30/6/2017
30/6/2016
Μηζζσηνί :
132
123
Σαύξνο 24/10/2017

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΟ ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΟ ΜΔΛΟ ΣΟΤ Γ

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ

ΥΡΖΣΟ ΠΑΠΑΘΑΝΟ
Α.Γ.Σ. ΑΒ 649762

ΚΩΝ/ΝΟ ΚΟΤΡΑ
Α.Γ.Σ. AI 555733

ΓΖΜΖΣΡΑ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ
AΡ. ΑΓ. Ο.Δ.Δ. 30423
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CPI Αλώλπκνο Δηαηξεία Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο πεξηφδνπ απφ 1 Ηνπιίνπ 2016 κέρξη 30 Ηνπλίνπ 2017

Σαύξνο, 27/10/2017
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. &
Γηεπζχvσv χκβoπιoο

Υξήζηoο Παπαζάvoο
ΑΓΣ ΑΒ 649762

Σν Δμνπζηνδνηεκέλν Μέινο

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ
Λνγηζηεξίνπ

Κσλ/λνο θνχξαο
AΓT ΑΗ 555733

Γήκεηξα Οηθνλφκνπ
AΓT  023664
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