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ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 Ιουλίου 2018 - 30 Ιουνίου 2019
(Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019 της «CPI Ανώνυμος
Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της
εταιρείας την 26η Οκτωβρίου 2019. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στην
διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική
κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν μια
ολοκληρωμένη εικόνα. Για το λόγο αυτό συνιστούμε στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να μελετήσει τις
παρακάτω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019, οι οποίες
συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και έχουν αναρτηθεί μαζί με την έκθεση
ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας
«www.cpi.gr» <<Οικονομικά στοιχεία της CPI >>.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
‘’CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ’ του άρθρου 4 του Νόμου
3556/2007 δηλώνομε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2018 – 30.06.2019, που
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρά θέση και τα αποτελέσματα χρήσης
της εταιρείας «CPI A.E.» καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.
(β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την
εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της
περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.
.
Ταύρος Αττικής, 26 Οκτωβρίου

2019.

Οι δηλούντες - βεβαιούντες
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
& Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Παπαθάνος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 649762

Τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη

Σοφία Τσαδήμα
Α.Δ.Τ. ΑΚ 546474

Κωνσταντίνος Σκούρας
Α.Δ.Τ. ΑΝ 669843
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας
CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται την
εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2019, τις
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας CPI
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την
30η Ιουνίου 2019, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία
και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον
Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή
και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση,
ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους
ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν
εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά.
1. Έσοδα και Εμπορικές Απαιτήσεις :
Όπως καταγράφεται στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας, σημειώσεις 3.6 και 3.10 και
απεικονίζεται στις σημειώσεις επι των κονδυλίων 4.8 και 5.1, οι πωλήσεις αφορούν κατά το
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μεγαλύτερο μέρος χονδρικές πωλήσεις εξοπλισμού και κατά το υπόλοιπο έσοδα από υπηρεσίες
συντήρησης και μίσθωσης εξοπλισμού ενώ χορηγούνται όροι πίστωσης με βάση την συνήθη
εμπορική πολιτική και τα χαρακτηριστικά του πιστωτικού κινδύνου. Οι ελεγκτικοί κίνδυνοι
εντοπίζονται κυρίως στην αναγνώριση του εσόδου και στον έλεγχο απομείωσης των εμπορικών
απαιτήσεων.
Αντιμετώπιση Ελεγκτικού θέματος κατά την διάρκεια του ελέγχου
Η αντιμετώπιση του θέματος αναφορικά με την αναγνώριση των εσόδων π
̟ εριέλαβε τις ακόλουθες
κύριες διαδικασίες:
Για τις πωλήσεις εξοπλισμού:
•
Έλεγχο των δικλείδων ασφαλείας (test of controls) ̟που εφαρμόζει η Διοίκηση της
Εταιρείας αναφορικά με την αναγνώριση του εσόδου, με σκοπό να αποκτηθεί εύλογη διασφάλιση
για την αποτελεσματικότητα αυτών και την ικανότητα να αποτρέψουν ή να εντοπίσουν και να
διορθώσουν έγκαιρα τυχόν λάθη, έτσι ώστε τα έσοδα από π
̟ ωλήσεις να εμφανίζονται ορθά στις
οικονομικές καταστάσεις.
•
Έλεγχο των γενικών δικλείδων ασφαλείας των ̟πληροφοριακών συστημάτων π
̟ ου
χρησιμοποιεί η Εταιρεία, για την καταγραφή των εσόδων. Πραγματο̟ποιήθηκαν διαδικασίες με
σκο̟πό την αξιολόγηση της πληρότητας και ακρίβειας του κυκλώματος των
εσόδων ̟που π
̟ ροκύπτουν από τα υποσυστήματα της εταιρείας με έμφαση στην διακίνηση των
εμπορευμάτων και της μεταφοράς τους στα δεδομένα της Γενικής Λογιστικής.
•
Πέραν των ελέγχων των δικλείδων ασφαλείας, π
̟ ραγματοποιήθηκαν και μια σειρά από
ελεγκτικές διαδικασίες, όπως η διενέργεια αναλυτικών διαδικασιών και συμφωνία ταμειακών
εισπράξεων με π
̟ ωλήσεις καθώς και αναλυτικές διαδικασίες εσόδων λαμβάνοντας υπόψη τόσο
τάσεις όσο και εποχιακές διακυμάνσεις.
Για τις πωλήσεις υπηρεσιών:
Συμπληρωματικές διαδικασίες ελέγχου των γενικών δικλείδων ασφαλείας των π
̟ ληροφοριακών
συστημάτων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία, για την καταγραφή των εσόδων από υπηρεσίες και
μισθώσεις εξοπλισμού με έμφαση στον ορθό χρονικό μερισμό των εσόδων στις χρήσεις που
αφορούν (cut off).
Για το ύψος των εμπορικών απαιτήσεων
Έλεγχο των γενικών δικλείδων ασφαλείας των ̟πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιεί η
Εταιρεία, για την καταγραφή και παρακολούθηση των εμπορικών απαιτήσεων με σκοπό την
διαπίστωση της εφαρμογής των όρων χορηγηθείσας πίστωσης και ενεργειών πιστωτικού ελέγχου.
Αποστολή επιστολών επιβεβαίωσης υπολοίπου για δείγμα απαιτήσεων καθορισμένο με
κινδυνοκεντρικά κριτήρια
Διενέργεια αναλυτικών διαδικασιών τάσης και αληθοφάνειας και ανάλυση παλαιότητας υπολοίπων
Συνεξέταση νομικών και άλλων εκκρεμών υποθέσεων για τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις
περιπτώσεις που έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα και έλεγχος μεταγενέστερης εισπραξιμότητας
απαιτήσεων
Αποτελέσματα ελεγκτικών διαδικασιών
Από την εκτέλεση των διαδικασιών μας, αποκτήθηκαν επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια
ότι η αναγνώριση των εσόδων δεν περιέχει ουσιώδεις ανακρίβειες αναφορικά με την εύλογη και
αξιόπιστη παρουσίαση τους, στις Οικονομικές Καταστάσεις.
2. Αποθέματα
Όπως καταγράφεται στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας, σημειώσεις 3.5 και απεικονίζεται στην
σημείωση 4.7 επί των κονδυλίων τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους
και ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης
μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης.
Η ρευστοποιήσιμη αξία προσδιορίζεται, βάσει των τιμών πώλησης μετά την λήξη της περιόδου
αναφοράς. Τυχόν αλλαγές στην εκτίμηση της Διοίκησης μπορεί να επηρεάσει το ποσό της
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αποτίμησης. Εκτιμήσαμε ότι το επίπεδο του κινδύνου της αποτίμησης, δεν έχει διαφοροποιηθεί σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Αντιμετώπιση Ελεγκτικού θέματος κατά την διάρκεια του ελέγχου
Αποκτήσαμε διασφάλιση αναφορικά με την καταλληλόλητα των παραδοχών της Διοίκησης
αναφορικά με τη διαδικασία αποτίμησης πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων τις ακόλουθες
διαδικασίες:
• Παρακολούθηση της διαδικασίας καταμέτρησης των αποθεμάτων
• Έλεγχο των γενικών δικλείδων ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας σε ότι
αφορά το λογιστικό κύκλωμα της αποθήκης
• Διενέργεια φυσικής απογραφής
• Σύγκριση της (καθαρής) ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων, η οποία προκύπτει από
πωλήσεις, μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς (ή τον επόμενο μήνα του έτους)
• Διενέργεια αναλυτικών διαδικασιών αναφορικά με την κίνηση των αποθεμάτων και τον
εντοπισμό αποθεμάτων με χαμηλή εμπορευσιμότητα (ή κίνηση) καθώς και έλεγχο της
ενηλικίωσης.
• Επιβεβαίωση, για δείγμα αποθεμάτων, του ορθού προσδιορισμού της τιμής κτήσης.
Αποτελέσματα ελεγκτικών διαδικασιών
Από την εκτέλεση των διαδικασιών μας αποκτήσαμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια ότι
η αξία των αποθεμάτων, στις Οικονομικές καταστάσεις δεν περιέχει ουσιώδεις ανακρίβειες.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά
στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, στις Δηλώσεις των Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση
ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις
άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα
διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η
ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε
εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς
εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να
αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
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Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την
Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της
διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας και του Ομίλου.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά
δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό
υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη
όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος,
σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους
αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν
βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε
απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας και του Ομίλου.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από
τη Διοίκηση.
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• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο
Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων,
καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν
τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
• Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική

πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για
την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε
υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και
των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο
εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με
τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις
σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και
τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα
θέματα εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσεως και ως εκ τούτου αποτελούν τα
σημαντικότερα θέματα ελέγχου.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην
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έκθεση αυτή ,κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015
(μέρος Β), σημειώνουμε ότι:
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 152 του
Ν. 4548/2018
β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150-151,152(παρ. 1,περ. γ’ και δ’)
και 153-15 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30/06/2019.
γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει1 ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου
Η γνώμη μας επί των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι
συνεπής με τη Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που
προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

3. Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών
Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014

4. Διορισμός Ελεγκτή
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από
29/12/2006 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός
μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μια συνολική περίοδο 13 ετών με βάση τις κατ’ έτος
λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2019
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 132

Ιωάννης Θ. Μακρής
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28131
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«CPIA.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/7/2018- 30/06/2019
Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα ετήσια έκθεση αναφέρεται στην περίοδο1/7/2018-30/06/2019 και συντάχθηκε
σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 και τις αποφάσεις της επιτροπής κεφαλαιαγοράς που εκδόθηκαν
επί του νόμου αυτού.
Η παρούσα έκθεση, παραθέτει πληροφορίες που προβλέπονται από την ισχύουσα, για την
κατάρτισή της, νομοθεσία και σκοπεύει στο να πληροφορήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο και να του
δώσει τη δυνατότητα για μία ουσιαστική και ορθή ενημέρωση για τη δραστηριότητα της εταιρείας

«CPI
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ»καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.

ΚΑΙ

1.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.
Στις 28 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε, στην έδρα της εταιρείας, η ετήσια τακτική γενική
συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν μέτοχοι που
αντιπροσώπευαν το 67,74% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.711.260 μετοχές επί
συνόλου 9.907.500). Η γενική συνέλευση, ομόφωνα, πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αφού ενημερώθηκε για τις εκθέσεις του
Δ.Σ. και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή.
Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως για την χρήση 1/7/2017 έως 30/6/2018.
Επέλεξε την ελεγκτική εταιρεία “PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.’’, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.με Α.Φ.Μ.
094494361 και έδρα την Αθήνα Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 124, για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019.
Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση
1/7/2016-30/06/2018 και προενέκρινε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση
1/7/2018-30/06/2019και για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020.
Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23α του Ν.
2190/1920, για την χρήση 1/7/2016-30/6/2018και αποφάσισε την προέγκριση των αμοιβών
για τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019και για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020.
Έδωσε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο εταιρειών στις
οποίες η Εταιρία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος
(ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της
εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.
Εξέλεγξε τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.
Κατωτέρω παρατίθενται τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας της παρούσας
περιόδου με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης.

2.1 Κύκλος εργασιών.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου έφθασε τα 16.154 χιλ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του
8,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2017/2018 που ήταν 14.891 χιλ. ευρώ. Ο κύκλος
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εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 16.137 χιλ.ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 8,7% σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση 2017/2018 που ήταν 14.850χιλ. ευρώ.
2.2. Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης
Κατά την κλειόμενη χρήση το μικτό περιθώριο κέρδους για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 18% από
19% την προηγούμενη χρήση.
Αντίστοιχα για την Εταιρεία το περιθώριο μικτών κερδών διαμορφώθηκε στην κλειόμενη χρήση σε
18% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2017/2018 που ήταν 19%.
2.3 Αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA)
Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) του
ομίλου διαμορφώθηκαν σε 466 χιλ. € έναντι 394 χιλ. € της προηγούμενης οικονομικής χρήσης
2017/2018, παρουσιάζοντας αύξηση 72 χιλ. €, ενώ αντίστοιχα για την εταιρεία διαμορφώθηκαν σε
489 χιλ. € έναντι 403 χιλ. € της προηγούμενης οικονομικής χρήσης 2017/2018, παρουσιάζοντας
αύξηση 86 χιλ. €.
2.4 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έξοδα) του ομίλου και της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε
169 χιλ. €, έναντι 191 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας μείιωση κατά 23 χιλ. €.

2.5 Κέρδη αποτελέσματα πρό Φόρων.
Τα Καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 72 χιλ.. € (κέρδη), έναντι
ζημιών 25 χιλ. €, της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενώ αντίστοιχα για την εταιρεία
διαμορφώθηκαν σε 94 χιλ € (.κέρδη) έναντι 15 χιλ. € (ζημίες) της προηγούμενης οικονομικής
χρήσης 2017/2018.
2.6 Αποτελέσματα μετά από φόρους.
Τα Καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από Φόρους ανήλθαν σε 14 χιλ.. € (ζημία), έναντι
ζημιών 82 χιλ. €, της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενώ αντίστοιχα για την εταιρεία
διαμορφώθηκαν σε 9 χιλ € (.κέρδη) έναντι 72 χιλ. € (ζημίες) της προηγούμενης οικονομικής
χρήσης 2017/2018.

2.7 Ίδια κεφάλαια
Τα Ενοποιημένα ίδια κεφάλαια ποσού € 2.862 χιλ. έναντι ποσού € 3.088 χιλ. της προηγούμενης
χρήσης αντιπροσωπεύουν ποσοστό 33,40 % του συνολικού Παθητικού του Ομίλου. Τα ίδια
κεφάλαια της μητρικής ποσού € 2.942 χιλ. έναντι ποσού € 3.145 χιλ. της προηγούμενης χρήσης
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 34,45% του συνολικού Παθητικού της εταιρείας.

Αναλυτικότερη παρουσίαση των μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων γίνεται στον πίνακα 3
των οικονομικών καταστάσεων.
2.8 Άϋλα και ενσώματα πάγια
11

CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιουλίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2019

Τα πάγια, ενσώματα και άϋλα, μειώθηκαν κατά 73.726 χιλ. €, κυρίως λόγω των διενεργηθεισών
αποσβέσεων. Αναλυτική παρουσίαση των μεταβολών των παγίων (ενσώματων και άϋλων)
γίνεται στους πίνακες μεταβολών των παγίων των Οικονομικών Καταστάσεων. (Σημείωση 4).

2.9 Αποθέματα
Τα Αποθέματα του Ομίλου κατά την 30.06.2019 ανήλθαν σε 2.443 χιλ . ευρώ έναντι 2.175 χιλ .
ευρώ την προηγούμενη χρήση και αντιπροσωπεύουν το 28,50 % του Συνολικού Ενοποιημένου
Ενεργητικού έναντι 27,55 % την προηγούμενη χρήση. Τα Αποθέματα της Εταιρείας ανήλθαν σε
2.443 χιλ ευρώ έναντι 2.168 χιλ . ευρώ την προηγούμενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό
του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 28,60 % έναντι 27,51 %.

2.10. Υποχρεώσεις
Κατά την ίδια ημερομηνία, οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου
ανήλθαν σε 5.708 χιλ . ευρώ έναντι 4.807 χιλ
ευρώ την προηγούμενη χρήση και
αντιπροσωπεύουν το 66,61 % του Συνολικού Ενοποιημένου Παθητικού έναντι 59,67 % την
προηγούμενη χρήση. Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες της Εταιρείας ανήλθαν σε 5.595
χιλ ευρώ έναντι 4.735 χιλ . ευρώ την προηγούμενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του
Συνολικού Παθητικού της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 65,54 % έναντι 60,09 %.

2.11 Απαιτήσεις της εταιρείας.
Τέλος κατά την ίδια ημερομηνία οι απαιτήσεις του Ομίλου από εμπορικούς χρεώστες ανήλθαν σε
3.800 χιλ . ευρώ έναντι 3.695 χιλ . ευρώ την προηγούμενη χρήση και αντιπροσωπεύουν το
44,33 % του Συνολικού Ενοποιημένου Ενεργητικού έναντι 46,78 % την προηγούμενη χρήση. Οι
απαιτήσεις της Εταιρείας από εμπορικούς χρεώστες ανήλθαν σε 3.791 χιλ ευρώ έναντι 3.684 χιλ
. ευρώ την προηγούμενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Ενεργητικού της
Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 44,41 % έναντι 46,75 %.
.
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
Κατά τη διανυθείσα χρήση η Εταιρεία επικέντρωσε, το ενδιαφέρον της στη διατήρηση των
εσόδων από την πώληση των προϊόντων που θεωρεί στρατηγικά και από την παροχή
Υπηρεσιών μειώνοντας κατά το μέγιστο δυνατόν τον πιστωτικό κίνδυνο.
Η Διοίκηση της εταιρείας, για την επόμενη χρήση, στοχεύει στην συνέχιση των προσπαθειών της
στην ίδια κατεύθυνση και την εστίασή της προς τις ίδιες αγορές επιδιώκοντας αύξηση του μεριδίου
της σε αυτές ενώ θα συνεχίσει τις λελογισμένες επενδύσεις της στην προώθηση προϊόντων και
υπηρεσιών στους τομείς της ψηφιοποίησης και Διαχείρισης Εγγράφων.
Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να επιτύχει θετικό πρόσημο στη
διανυόμενη χρήση .
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.
Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο όμιλος είναι έντονα ανταγωνιστική και οι συνήθεις
κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπίσει είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, το
επιτόκιο δανεισμού, οι μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών και ο κίνδυνος απαξίωσης
εμπορευμάτων.
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-Πιστωτικός κίνδυνος
Ο όμιλος έχει μεγάλη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου, και δεν έχει σημαντική συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου σε κάποιο ή κάποια από τα μέρη με τα οποία συναλλάσσεται. Οι επί
πιστώσει πωλήσεις του ομίλου, γίνονται μετά από αυστηρό πιστωτικό έλεγχο της φερεγγυότητας
των πελατών του. Στην περίπτωση περαιτέρω ακραίας επιδείνωσης των συνθηκών της αγοράς με
συνέπεια την αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεών από τους πελάτες, ενδεχομένως να
δημιουργηθεί πρόβλημα ρευστότητας στον όμιλο. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο κίνδυνος αυτός δεν
θα ενταθεί και αυξηθεί περαιτέρω. Παρ’ όλα αυτά ο όμιλος δημιουργεί αποθεματικά για κάλυψη
του πιστωτικού κινδύνου.
-Κίνδυνος ταμειακών ροών
Ο όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών, ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη
μελλοντική μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων, τα οποία θα διαφοροποιήσουν θετικά ή
αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή και
υποχρεώσεις του ομίλου. Ωστόσο ο όμιλος διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια και πιστωτικά όρια.
-Κίνδυνος ρευστότητας.
Ο όμιλοςαντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό με επαρκή εγκεκριμένα πιστωτικά όρια μακροπρόθεσμου
και βραχυπρόθεσμου δανεισμού, με ευνοϊκούς όρους, από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Τα
δάνεια του ομίλου στη λήξη τους δύνανται να αποπληρωθούν μερικώς ή ολικώς ή να
ανανεωθούν. Ο όμιλος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο ρευστότητας από τη ληκτότητα
των δανείων, έχει τη δυνατότητα αύξησης της ρευστότητας με περαιτέρω δανειοδότησή, η οποία
θα γίνει με εκχώρηση απαιτήσεών.
- Kίνδυνος επιτοκίου:
Ο όμιλος παρακολουθεί συνεχώς τις μεταβολές των επιτοκίων προκειμένου να αποφασίσει για τις
μορφές δανεισμού, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κόστους.
Σημειώνεται ότι για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του ομίλου με βάση τις δανειακές συμβάσεις είναι
δυνατόν στις λήξεις τους να αποπληρωθούν μερικώς ή ολικώς ή να ανανεωθούν. Η πρόβλεψη
αυτή των δανειακών συμβάσεων, δίνει τη δυνατότητα στον όμιλο να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά ενδεχόμενη έλλειψη ρευστότητας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται και στη σημείωση
7.5 των οικονομικών καταστάσεων, μία ενδεχόμενη αύξηση του επιτοκίου κατά 0,5%, θα
επιβάρυνε τα αποτελέσματα και την καθαρή θέση του ομίλου κατά 12.521 € στην εξεταζόμενη
χρήση και κατά 10.785 € κατά την προηγούμενη χρήση.
Όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ. Όλα τα δάνεια επιβαρύνονται με επιτόκιο EURIBOR + SPREAD.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων είναι ίση με την εύλογη αξία τους.
Για κανένα από τα παραπάνω δάνεια δεν έχει εγγραφεί υποθήκη επί των περιουσιακών
στοιχείων του ομίλου.
-Συναλλαγματικός κίνδυνος.
Οι συναλλαγές του ομίλου γίνονται κυρίως σε ευρώ εκτός από τις συναλλαγές που
πραγματοποιούνται από τη θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία, οι οποίες είναι όμως μικρού
μεγέθους. Συνεπώς ο όμιλος δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο.
-Κίνδυνος αποθεμάτων.
Τα είδη που εμπορεύεται ο όμιλος ανήκουν αφ’ ενός στην κατηγορία της υψηλής τεχνολογίας και
υψηλού κινδύνου τεχνολογικής απαξίωσής των και αφ’ ετέρου στα ανταλλακτικά, τα οποία κυρίως
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ιδιοχρησιμοποιούνται για επισκευή μηχανημάτων, που διατηρούν την αξία τους για μεγάλα
χρονικά διαστήματα. Ο όμιλος διενεργεί συχνές αποτιμήσεις των αποθεμάτων, προκειμένου η
αξία που αναγράφεται στις οικονομικές του καταστάσεις να μην αποκλίνει από την
ρευστοποιήσιμη αξία των, ενώ διενεργεί προβλέψεις απαξίωσής των και προβαίνει σε
καταστροφές αποθεμάτων για τα οποία δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησής των.
Επίσης ο όμιλος λαμβάνει τα κατάλληλα φυσικά και άλλα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει
άλλους κινδύνους των αποθεμάτων (κλοπές, φυσικές καταστροφές).
-Κίνδυνος αγοράς.
Παρά το γεγονός ότι ο όμιλος απευθύνεται στο επαγγελματικό τμήμα της αγοράς και όχι στους
ιδιώτες καταναλωτές,ενδεχόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης της Ελληνικής κοινωνίας,
εκτιμάται οτι θα έχει επίπτωση και στις πωλήσεις του ομίλου.
5. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
5.1.1 Η Μητρική Εταιρεία
Η μητρική εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής. Ασχολείται με το εμπόριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών, αναλωσίμων υλικών,
χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου καθώς και την συντήρηση και
επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής.
Η ‘’CPIA.E.’’ ιδρύθηκε το 1990, (ΦΕΚ 3989/90). Τον Απρίλιο του 1994 συγχωνεύθηκε με την CAD
Ε.Π.Ε. που είχε ιδρυθεί το 1985 (ΦΕΚ 1087/85) και δημιουργήθηκε νέα εταιρεία με την ίδια
επωνυμία (CPIA.E.), και είναι εγγεγραμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου
Ανάπτυξης με ΓΕΜΗ 1788301000 και ΑΡ.Μ.A.E. 32624/06/Β/95/1.
Η ‘’CPIA.E.’’ είναι μία εταιρεία πληροφορικής που παρέχει ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικών
υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες Marketing
και πωλήσεων, Merchandising (τοποθέτηση και καλή παρουσίαση προϊόντων στα σημεία
πώλησης), Branding (ανάπτυξη μάρκας), υποστήριξη πριν την πώληση και τέλος υποστήριξη
μετά την πώληση (CustomerCare). Eπίσης παρέχει υπηρεσίες επισκευών, συμβολαίων
συντήρησης, εκπαιδεύσεων καθώς και επί τόπου επίλυσης τεχνικών προβλημάτων είτε σαν
αντισυμβαλλόμενος είτε σαν υπεργολάβος μεγάλων πολυεθνικών Εταιρειών.
To 2000, η ‘’CPI Α.Ε.’’ εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Τα κυριότερα στοιχεία της εταιρείας είναι:
•
Έδρα: Δήμος Ταύρου
•
Ταχυδρομικήδιεύθυνση: Ραφαηλίδου 1, ΤΚ 177 78 Ταύρος
•
Διάρκεια εταιρείας: 100 έτη.
5.1.2 Θυγατρικές εταιρείες
1. Η θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «CPI COMPUTERS PERIPHERALS
INTERNATIONAL Ltd», είναι Κυπριακή Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Limited). Ιδρύθηκε το
έτος 1991. Η Έδρα είναι στη Λευκωσία της Κύπρου. Δραστηριοποιείται Το αντικείμενο
εργασιών της είναι το εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστων, περιφερειακών και αναλωσίμων.
Ωστόσο δεν έχει δραστηριοποιηθεί. Η Μητρική κατέχει το 100% των μετοχών και των
δικαιωμάτων ψήφου αυτής.
2. Η θυγατρική εταιρεία στη Βουλγαρία με την επωνυμία « CPI Bulgaria ltd»
συστάθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2016 ως Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης..
Έδρα αυτής η Σόφια Βουλγαρίας. Μητρική της εταιρεία είναι η εταιρεία «CPI COMPUTERS
PERIPHERALS INTERNATIONAL Ltd», η οποία κατέχει το 100% των μετοχών και των
δικαιωμάτων ψήφου αυτής.
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5.1.3 Δομή τουΟμίλου
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις και η μέθοδος ενοποίησης έχουν ως εξής:
Ενοποιημένη
θυγατρική

Ποσοστό & είδος
συμμετοχής

CPI COMPUTERS
100% Άμεση
PERIPHERALS
INTERNATIONAL
Ltd
CPI Bulgaria ltd

100% Έμμεση

Έδρα

Δραστηριότητα

Μέθοδος
ενοποίησης

Κύπρος

Εμπορική

Ολική ενοποίηση

Βουλγαρία

Εμπορική

Ολική ενοποίηση

5.2 ΜετοχικόΚεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 2.972.250 ευρώ, και διαιρείται ως
εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΤΟΧΩΝ
Κοινέςμετοχές

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
9.907.500

ΟΝΟΜΑΣΤ.
ΑΞΙΑ
ΜΕΤΟΧΗΣ
0,30 Ευρώ

5.3 Στόχοι.
Η εταιρεία έχει στόχο την επίτευξη ισορροπημένης ανάπτυξης της, την δραστηριοποίησή της με
σεβασμό στο περιβάλλον και την τόνωση της τοπικής και κατ΄ επέκταση εθνικής οικονομίας,
διατηρώντας και αυξάνοντας τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
Επίσης ειδικότερος στόχος αποτελεί η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πελάτες μας και η ποιοτικότερη εξυπηρέτησή των..
Αξίες όπως η χρηστή διοίκηση, η πρόνοια έναντι των ενδεχόμενων κινδύνων ή προβλημάτων, η
μείωση του κόστους χωρίς να διακινδυνεύεται το επίπεδο υψηλής ποιότητας και η συνέπεια έναντι
των πελατών και λοιπών συνεργατών, είναι τα ζητούμενα διαχρονικά για την εταιρία και την
διοίκηση της.
Ως αποτέλεσμα της διαχρονικής μας δέσμευσης για ποιοτικά εμπορεύματα, υπηρεσίες και υγιείς
συνεργασίες, έχουμε την καθιέρωση της εταιρείας στον χώρο ως ενός αξιόπιστου συνεργάτη για
τους πελάτες μας και θέτουμε πλέον ως στόχο, στην παρούσα ιδιαίτερα δύσκολη και
ανταγωνιστική οικονομική συγκυρία, τη διατήρηση της υφιστάμενης θέσης μας.
Εν όψει λοιπόν των αυξημένων προκλήσεων, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, η επένδυση
σε ακόμα αρτιότερα ποιοτικά τεχνικά χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων και των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πελάτες, θα αποτελέσει την κύρια στρατηγική μας για τα επόμενα έτη.

5.4 Εφοδιαστική αλυσίδα.
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Η εταιρεία εμπορεύεται ευρεία κλίμακα εμπορευμάτων και χρησιμοποιεί έναν επαρκώς
διαφοροποιημένο αριθμό προμηθευτών, ώστε να περιορίσει στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό την εμπορική εξάρτηση.
Οι κυριότεροι προμηθευτές της είναι εγκαταστημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.5 Προοπτικές για τη νέα χρήση.
Η εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στο κλάδο της και θα προσπαθήσει να
εκμεταλλευτεί την αποκτηθείσα εμπειρία της, με σκοπό να επιτύχει αύξηση του μεριδίου αγοράς
και της κερρδοφορίας. κλπ.

5.6 Περιβαλλοντικά θέματα.
Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία.
Οι δραστηριότητες της εταιρείες δεν έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλες οι δραστηριότητες
εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις απαιτήσεις και προδιαγραφές προστασίας του
περιβάλλοντος ελαχιστοποιώντας κάθε τύπου όχληση.

5.7 Πολιτική ανθρώπινου δυναμικού.
Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Το προσωπικό της Εταιρίας και
του ομίλου στις χρήσεις 1/7/2018-30/06/2019 και 1/7/2017- 30/06/2018 ανήλθε κατά μέσο όρο σε
130 και 130 άτομα αντίστοιχα.
Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε άριστο επίπεδο, αφού η διαμόρφωσή τους, πέραν των
προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στο σεβασμό των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και των εργασιακών ελευθεριών, πάνω στην ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας
κατανόησης και συνεργασίας, καθώς και στη καθιέρωση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου
δυναμικού που καθορίζουν με σαφή και αμερόληπτο τρόπο όλα τα θέματα προσλήψεων,
μετακινήσεων, προαγωγών, εκπαίδευσης, αμοιβών, πρόσθετων παροχών, αδειών και απουσιών.
Στη χρήση δεν σημειώθηκε καμία απεργιακή κινητοποίηση, ενώ και το συνδικαλιστικό δικαίωμα
είναι απολύτως σεβαστό.
Η εταιρεία συμμορφώνεται με την εργατική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις όπου αυτές
έχουν εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας.
Η εταιρεία επιθυμεί να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται τακτικά το ανθρώπινο δυναμικό της
βάσει των επαγγελματικών απαιτήσεων και λειτουργικών ή και ατομικών αναγκών και
αναλαμβάνει και το σχετικό κόστος, στα πλαίσια των εσωτερικών διαδικασιών.
Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει, στο προσωπικό και σε όλες τις εκφάνσεις της δραστηριότητάς της,
οποιαδήποτε διάκριση λόγω φυλής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων κ.λ.π.
Σε όλους τους χώρους της εταιρείας υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α.
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5.8. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας έχουν ως ακολούθως:
OMΙΛΟΣ
30/6/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019

1

Σχέση δανεισμού προς ίδια κεφάλαια:
Σύνολο Δανεισμού
Ίδια Κεφάλαια

2.504.164 87% 2.504.164 85%
2.861.916
2.941.636

2

Βαθμός οικονομικής αυτάρκειας
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

2.861.916 50% 2.941.636 53%
5.708.079
5.594.976

3

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Καθαρές πωλήσεις/365*1,23

2.861.916
54.439

53 2.941.636
54.380

54

3.797.959
54.439

70 3.789.566
54.380

70

Πωλήσεις+ΦΠΑ/365
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων
Αποθέματα
Κόστος Πωληθέντων/365

2.727.421
36.266

75 2.727.421
36.227

75

Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων

4 Απαιτήσεις (Πελάτες + Επιταγές Εισπρακτέες)

5

5.9 Μη Χρηματοοικονομικοί Δείκτες.
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019

Α/Α
1

Πωλήσεις ανα εργαζόμενο

2

Κλήσεις για επισκευές ανα εργαζόμενο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019

124.267

124.130

698

698

5.10 Έρευνα και ανάπτυξη.
Η Εταιρεία δεν διεξάγει έρευνα και δεν διαθέτει τμήμα ανάπτυξης.
5.11 Υποκαταστήματα.
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.
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5.12 Λοιπές πληροφορίες.
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών
ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στα οικονομικά
αποτελέσματα της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη.
Το απασχολούμενο προσωπικό του ομίλου και της εταιρείας στις 30/06/2019 ήταν 130 άτομακαι
στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν 130 άτομα. Διευκρινίζεται οτι πλην της εταιρείας οι
άλλες εταιρίες του ομίλου δεν απασχολούν προσωπικό.
Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με τις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της
30/06/2018.
Η Εταιρεία δεν κατέχει μετοχές της η ιδία ή μέσω τρίτων.
Δεν έγινε οιαδήποτε διακοπή εκμετάλλευσης ή κλάδου της εταιρείας.
6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΠΩΣ
ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΛΠ 24.
Συνδεδεμένα μέρη ορίζονται ως οι επιχειρήσεις, στις οποίες η εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο και
ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαμόρφωση των οικονομικών και διαχειριστικών πολιτικών τους.
Επίσης, συνδεδεμένα μέρη είναι τα μέλη της Διοίκησης, συγγενικά πρόσωπα αυτών με πρώτο
βαθμό συγγένειας, επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή
ασκούν ουσιώδη επιρροή.
Όλες οι συναλλαγές, περιλαμβανομένων των επιτοκίων και εξασφαλίσεων, μεταξύ των
συνδεδεμένων μερών πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους όμοιους με εκείνους που
ίσχυαν την ίδια χρονική στιγμή για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη.
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της
οικονομικής χρήσης (01/07/2018-30/06/2019) και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της χρήσης (30/06/2019), που έχουν προκύψει από
συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως
εξής:
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Κατά την 30/6/2019
Υποχρεώσεις
Έξοδα προς Απαιτήσεις από
προς
συνδεδεμένα
συνδεδεμένα
συνδεδεμένα
μέρη
μέρη
μέρη
310.800
0
0
10.950
0
44.954
321.750
0
44.954

1/7/2018-30/6/2019

Συνδεδεμένα Μέρη
RES A.E.
CPI Cyprus
Σύνολο

Εσοδα από
Συνδεδεμένα
μέρη
0
0
0

Κατά την 30/6/2018
Υποχρεώσεις
Έξοδα προς Απαιτήσεις από
προς
συνδεδεμένα
συνδεδεμένα
συνδεδεμένα
μέρη
μέρη
μέρη
298.368
0
0
21.640
2.180
0
320.008
2.180
0

1/7/2017-30/6/2018

Συνδεδεμένα Μέρη
RES A.E.
CPI Cyprus
Σύνολο

Εσοδα από
Συνδεδεμένα
μέρη
0
0
0

Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών στελεχών.
Συνδεδεμένο φυσικό πρόσωπο
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Διευθυντικά Στελέχη
ΣΥΝΟΛΟ

€
45.833
273.063
318.896

Δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη.
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεγκρίνονται από την ετήσια τακτική γενική
συνέλευση των μετόχων. Δεν υφίστανται συμφωνίες για καταβολή αποζημίωσης, προς τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση αποχώρησής των από την εταιρεία για οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία. Για τα μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με την εταιρεία με ειδική σύμβαση εργασίας, σε
περίπτωση αποχώρησής των από την εταιρεία, τους καταβάλλεται ό,τι προβλέπεται από το νόμο
2112/1920.
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμφωνίες με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή με το
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους
εξαιτίας δημόσιας πρότασης προς τη μητρική εταιρεία.
7. Σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς.
Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της χρήσης και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης
των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΠ.
8. Πληροφορίες του άρθρου 4, παράγραφος 7, του Ν. 3556/2007 και επεξηγηματική έκθεση
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
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8.1 Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 2.972.250,00 Ευρώ, και διαιρείται σε 9.907.500
αδιαίρετες άϋλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε
μία. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. (Κατηγορία μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης).
Τα δικαιώματα των μετόχων της που προέρχονται από τη μετοχή είναι ανάλογα με το ποσοστό
του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα
τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας, ειδικότερα:

•

•

•
•
•

•
•

Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της
εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών (μετά την αφαίρεση μόνον του τακτικού
αποθεματικού) διανέμεται από τα κέρδη της χρήσης ως πρώτο μέρισμα. Η χορήγηση
πρόσθετου μερίσματος πρέπει να αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος,
εφόσον είναι κάτοχος μετοχών την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του
μερίσματος, δικαιούται μερίσματος. Το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους εντός δύο
μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής του μερίσματος ανακοινώνεται
μέσω του τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται μετά από πέντε
έτη από το τέλος του έτους κατά το οποίο η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή του και
το παραγραφέν λόγω μη είσπραξης μέρισμα αποδίδεται στο Δημόσιο.
Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα, της απόσβεσης
κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική
Συνέλευση,
Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με
μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών.
Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των
ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,
Το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επι
μέρους δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής
προτάσεων σε θέματα της ημερησίας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά
και ψήφου.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη
διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με το άρθρο 37 του καταστατικού της).
Η ευθύνη των μετόχων της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική των μετοχών που
κατέχουν.

8.2 . Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών.
Δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών από το καταστατικό της εταιρείας και η
μεταβίβασή τους γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει κατά τη μεταβίβασή τους.
8.3 Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9-11 του Ν. 3556/2007.
Την 30/06/2019 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της
εταιρείας: 1. BansaraTrading LTD 32,91%, 2. Πικούνης Αναστάσιος 33,37% και 3. ΟΚΙ EUROPE
8,63%.
8.4 . Μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
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Δεν υφίστανται μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
8.5 Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.
Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου από το καταστατικό της εταιρείας.
8.6
Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της εταιρείας που συνεπάγονται περιορισμούς στη
μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.
Δεν περιήλθε σε γνώση της εταιρείας η ύπαρξη οιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ των μετόχων της, που να
συνεπάγεται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, που
απορρέουν από τις μετοχές.
8.7 Κανόνες για τον διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι κανόνες που εφαρμόζονται για τον διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, είναι αυτοί που προβλέπονται από το κ.ν. 2190/1920 και δεν θεσπίσθηκαν διαφοροποιήσεις
αυτών από το καταστατικό της εταιρείας.
8.8 Αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου ή ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου,
για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.
2190/1920.
Από το νόμο 4548/2018, για τις εταιρείες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
η γενική συνέλευση των μετόχων τους δικαιούται να αποφασίσει την απόκτηση ιδίων μετοχών της
εταιρείας, μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής
τιμής των και με ειδικότερους όρους και διαδικασίες των άρθρων 49 και 50 του κ. 4858/2018. Στο
καταστατικό της εταιρείας δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη.
8.9 Σημαντικές συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση
αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιος πρότασης.
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.
8.10 Συμφωνίες με μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή το προσωπικό της εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμφωνίες με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή με το
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους
εξαιτίας δημόσιας πρότασης.
Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/07/2018-30/06/2019
έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cpi.gr.

9. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ν. 4403/2016
Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4403/2016 (ΦΕΚ
Α’ 125/7.7.2016), συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης της ‘’CPI
AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’ για την
εταιρική χρήση 01/07/2018-30/06/2019, ως ειδικό τμήμα αυτής, και είναι διαθέσιμη μέσω
της ιστοσελίδας της Εταιρείας στη διεύθυνση www.cpi.gr.
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Μέρος της πληροφόρησης που παρέχεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες
περιλαμβάνεται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις Σημειώσεις επί των
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/07/2018-30/06/2019 της ‘’CPI AΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ“.
α) H λειτουργία και οι υποχρεώσεις της ‘’CPI A.E.’’, που εδρεύει στην Ελλάδα, και
οι υποχρεώσεις της διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων
εταιρειών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Πέραν του νόμου 4548/2018 θέματα όπως το
αντικείμενο εργασιών, ο σκοπός, η διάρκεια, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Γενικών Συνελεύσεων, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, η εκκαθάριση και λύση της
Εταιρίας ορίζονται από το Καταστατικό της, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της εταιρικής
ιστοσελίδας. Ως Εταιρία οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, η “CPI A.E.” έχει πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς τους επιμέρους τομείς της
διακυβέρνησης, της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και των εποπτικών αρχών, της
δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων κλπ. Ο βασικός νόμος που περιγράφει και
επιβάλει τις πρόσθετες υποχρεώσεις είναι ο 3016/2002 (ΦΕΚ Α’ 110/17.5.2002)
αντίγραφο του οποίου επίσης είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα. Επιπρόσθετα, ο
Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Ομίλου
Ελληνικά Χρηματιστήρια www.helex.gr, ορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των
εισηγμένων εταιριών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.
Τέλος, με το Νόμο 3693/2008 (ΦΕΚ Α’ 174/25.8.2008) και ειδικότερα σύμφωνα με το
άρθρο 37 αυτού, κατέστη υποχρεωτική για τις εισηγμένες εταιρίες η σύσταση Επιτροπής
Ελέγχου.
Η Εταιρεία με την από 28/2/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, είχε
αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που
συντάχθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών για τις
Εισηγμένες Εταιρείες (έκδοση Ιανουαρίου 2011) που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο
του ΣΕΒ, στη διεύθυνση: http://www.sev.org.gr
Το Διοικητικό Συμβούλιο της “CPI A.E..” εκπόνησε, εξειδίκευσε και ενέκρινε τον Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) της Εταιρίας την 31η Μαρτίου 2017. Ο ισχύων Κώδικας
Εταιρικής Διακυβέρνησης με την ένδειξη “Μάρτιος 2017” είναι διαθέσιμος μέσω της
εταιρικής ιστοσελίδας στην ειδικότερη επιλογή “Η Εταιρία / Εταιρική Διακυβέρνηση”.
β) δεν εφαρμόζονται πρακτικές επιπλέον των προβλέψεων του νόμου δεδομένου ότι το
Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί επαρκές το υφιστάμενο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που
ισχύει στη χώρα μας. Η εταιρία όρισε Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και στο Διοικητικό
Συμβούλιο υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο ισορροπία μεταξύ εκτελεστικών και μη
εκτελεστικών μελών.
γ) ως προς τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων
(Internal Control and Risk Management - ICRM - Systems) της Εταιρίας σε σχέση με τη
διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναφέρεται ότι το σύστημα
οικονομικών αναφορών της “CPI A.E.”, χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο λογισμικό πακέτο για
αναφορά προς την διοίκηση. Η Διοίκηση έχει τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης για
την εξέλιξη των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις
συνολικού εισοδήματος και οικονομικής θέσης καθώς και άλλες αναλύσεις αναφέρονται
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προς την διοίκηση σε μηνιαία βάση ενώ συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για λόγους αναφοράς προς την διοίκηση αλλά και για
λόγους δημοσίευσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, σε εξαμηνιαία βάση.
Τόσο η διοικητική πληροφόρηση όσο και η προς δημοσίευση χρηματοοικονομική
πληροφόρηση περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με ένα
ενημερωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που περιλαμβάνει αναλύσεις πωλήσεων,
κόστους/εξόδων, λειτουργικών κερδών αλλά και άλλες λεπτομέρειες. Όλες οι αναφορές
προς την διοίκηση περιλαμβάνουν τα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου που συγκρίνονται
με τα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο αλλά και με τα στοιχεία της αντίστοιχης περυσινής περιόδου αναφοράς. Όλες
οι δημοσιευόμενες ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, περιλαμβάνουν όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων,
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, επισκοπούνται από την
Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται στο σύνολό τους αντίστοιχα από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
δ) To σύνολο των μετοχών που εξέδωσε η ‘’CPI A.E.’’ ανέρχεται σε 9.9075.00
ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Όλες οι μετοχές είναι κοινές ονομαστικές και πέραν
αυτών δεν υφίστανται άλλοι τίτλοι από τους οποίους να απορρέει δικαίωμα ελέγχου της
Εταιρίας. Κάθε μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις. Οι
μέτοχοι με το μεγαλύτερο αριθμό μετοχών είναι:
Ο κ. Πικούνης Αναστάσιος με αριθμό μετοχών 3.305.960 και η εταιρεία ‘’BANSARA
TRADING S.A.’’ με αριθμό μετοχών 3.260.675.
Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δεν
υπάρχουν περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεν υπάρχουν μέτοχοι με ειδικά δικαιώματα
ελέγχου ούτε υπάρχουν περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Επίσης, δεν υπάρχουν
συμφωνίες κατά την έννοια του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005, περιπτώσεις (θ) και (ι),
(δηλαδή σημαντικές συμφωνίες πού τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημοσίας προτάσεως καθώς και
συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας που
προβλέπουν αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή
τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημοσίας πρότασης). Το
Διοικητικό Συμβούλιο ή τα μέλη αυτού δεν έχουν αρμοδιότητα για αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου, έκδοση νέων μετοχών και αγορά ιδίων μετοχών, τροποποίηση καταστατικού,
αρμόδια για τα ανωτέρω θέματα είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της “CPI A.E’’
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις της “CPI A.E.”, ως
εδρεύουσας στην Ελλάδα εταιρίας, είναι ο νόμος 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών
όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Πέραν του νόμου 4548/2018 θέματα όπως το
αντικείμενο εργασιών, ο σκοπός, η διάρκεια, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
και των Γενικών Συνελεύσεων, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, η εκκαθάριση και λύση της
Εταιρίας ορίζονται από το Καταστατικό της το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της εταιρικής
ιστοσελίδας. Ως Εταιρία οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, η “CPI A.E.” έχει πρόσθετες υποχρεώσεις ως προς τους επιμέρους τομείς της
διακυβέρνησης, της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και των εποπτικών αρχών, της
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δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων κλπ. Ο βασικός νόμος που περιγράφει και
επιβάλει τις πρόσθετες υποχρεώσεις είναι ο 3016/2002 (ΦΕΚ Α’ 110/17.5.2002).
Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαθέσιμος στην ιστοσελίδα
του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια www.helex.gr, ορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις
των εισηγμένων εταιριών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του
Χ.Α. Τέλος, με το Νόμο 3693/2008 (ΦΕΚ Α’ 174/25.8.2008) και ειδικότερα σύμφωνα με το
άρθρο 37 αυτού, κατέστη υποχρεωτική για τις εισηγμένες εταιρίες η σύσταση Επιτροπής
Ελέγχου.
Οι Γενικές Συνελεύσεις της “CPI A.E.’’ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο Νόμο 3884/2010 (ΦΕΚ Α’ 168/24.9.2010). Ειδικό
τερα, η πρόσκληση προς τους
μετόχους δημοσιεύεται κατά πάγια τακτική της Εταιρείας νωρίτερα από την
προβλεπόμενη από τον Κ.Ν. 4548/2018 προθεσμία των 20 ημερών πριν τη Γενική
Συνέλευση, ενώ τα δικαιώματα μειοψηφίας του άρθρου 39 παρ. 2, 3, 5 και 6 του Ν.
4548/2018, το σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, τα έντυπα εκπροσώπησης στη Γενική Συνέλευση και ο αριθμός μετοχών της
Εταιρίας με τον αντίστοιχο αριθμό δικαιωμάτων ψήφου καθίστανται διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας. Ελλείψει καταστατικής πρόβλεψης δεν είναι δυνατή η με
ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη
Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής. Ομοίως λόγω έλλειψης καταστατικής
πρόβλεψης η Εταιρία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης
εκπροσώπων. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού της “CPI A.E.” η Γενική
Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Επιπλέον στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι η
Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα όπως, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, η τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας, η εκλογή μελών Δ.Σ.,
οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου, ο διορισμός ελεγκτών της Εταιρίας,
η έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών της Εταιρίας, η έκδοση
ομολογιακών δανείων και ομολογιών. Εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκροτείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρίας οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους
τους μετόχους ακόμη και τους απόντες και διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση των
μετόχων συνέρχεται τακτικά μία φορά για κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη
(10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά από τη λήξη της χρήσης αυτής (Ν.
4403/2016) και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μέτοχοι
δύνανται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου
εφόσον τα σχετικά έγγραφα παραδοθούν στην Εταιρία το αργότερο τρεις (3) μέρες πριν
τη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δε θα αποστείλουν εντός της παραπάνω προθεσμίας
τα σχετικά έγγραφα στην Εταιρία συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας
της τελευταίας. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει τη δέσμευση
μετοχών. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της “Ελληνικό Κεντρικό
Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. - EΛ.Κ.Α.Τ.” και από το ηλεκτρονικό αρχείο με τους μετόχους
που δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση το οποίο η “CPIA .E.’’
παραλαμβάνει από την “ΕΛ.Κ.Α.Τ.”. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται ή
εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/5 τουλάχιστον του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Εφόσον δεν συντελεστεί αυτή η
απαρτία, εντός 20 ημερών πραγματοποιείται Επαναληπτική Συνέλευση η οποία βρίσκεται
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σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης με
οποιοδήποτε ποσοστό. Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται απλή πλειοψηφία των
παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού
της Εταιρίας για αποφάσεις που αφορούν 1) μεταβολή εθνικότητας, 2) μεταβολή
αντικειμένου, 3) επαύξηση υποχρεώσεων των μετόχων, 4) επαύξηση εταιρικού
κεφαλαίου, 5) μείωση εταιρικού κεφαλαίου, 6) έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου,
7) μεταβολή στην πολιτική διάθεσης κερδών, 8) συγχώνευση/ διάσπαση/παράταση της
διάρκειας/λύση της Εταιρίας, 9) τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας, η
Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή μέτοχοι
που αντιπροσωπεύουν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.
Εφόσον δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία συγκαλείται πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση η
οποία ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτή το 50% του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συγκαλείται
δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση η οποία ευρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε
αυτή το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Οι ψηφοφορίες στη
Γενική Συνέλευση διεξάγονται φανερά μπορεί όμως η Γενική Συνέλευση πριν την
ψηφοφορία επί οιουδήποτε θέματος να αποφασίσει να διεξαχθεί αυτή μυστική. Κάθε
μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της, με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων ψήφων. Εξαιρετικά για
θέματα που απαιτείται αυξημένη απαρτία, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία
2/3 των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μετόχων.
ε) το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας το
οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της, δύνανται να αποτελείται από τρία
(3) έως δώδεκα (12) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για
πενταετή θητεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι ή μη,
καθώς και ανώτεροι υπάλληλοι της “CPI A.E.”. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά. Το Διοικητικό
Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και
συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, μέχρι δύο (2)
Αντιπροέδρους καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις και σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται τον
αναπληρώνει ένας Αντιπρόεδρος και όταν και οι δύο απουσιάζουν ή κωλύονται
αναπληρώνονται από οιοδήποτε μέλος το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο
Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορούν πάντοτε να
επανεκλεγούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε ο νόμος, το καταστατικό και οι
ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων
ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των
τριών. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των
παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο και ο
Πρόεδρος ή οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως Πρόεδρος δεν έχει αποφασιστική ψήφο
σε καμία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της “CPI A.E.”, το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιαδήποτε υπόθεση, πράξη ή ενέργεια
αφορώσα τη διοίκηση γενικά της Εταιρίας ή τη διαχείριση γενικά της εταιρικής περιουσίας,
να αντιπροσωπεύει την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με τρίτους και να
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ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στους σκοπούς αυτής, συμπεριλαμβανομένης της
παροχής προς τρίτους εγγυήσεως από μέρους της Εταιρίας υπέρ θυγατρικών ή
συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων τα οποία
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ή του καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της
Γενικής Συνέλευσης. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διοίκηση της
“CPI A.E.” περιορίζεται στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και λήγει κάθε χρόνο μετά
την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση και την από
αυτή απαλλαγή τους.
Η υφιστάμενη σύνθεση του Δ.Σ. της “CPI A.E.” είναι η ακόλουθη:
1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων σύμβουλος,
Εκτελεστικό μέλος.
2. Σκούρας Κων/νος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
3. Χατζηαντώνης - Φωταράς Κων/νος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
μέλος.
4. Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό.
5. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. Εκτελεστικό .
6. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μέλος του Δ.Σ. μη Εκτελεστικό.
7. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος. .
8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.
9. Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Φεβρουαρίου 2017, εξέλεξε το Διοικητικό
Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά τη συνεδρίασή του της 22ας Φεβρουαρίου
2017. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
νόμο 3016/2002.
Στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου λειτουργεί τριμελής επιτροπή ελέγχου, με την ακόλουθη
σύνθεση:
Πρόεδρος: Χατζηαντώνης –Φωταράς Κων/νος.
Μέλη: Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου και Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 3693/2008, και διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία επί
θεμάτων οικονομικών αναφορών, λογιστικής και ελεγκτικής. Η πρόταση του Διοικητικού
Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τον ορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου
γίνεται μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.
Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το νόμο 3693/2008, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, περιλαμβάνουν:
την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
τηνπαρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και
του συστήματος διαχείρισης κινδύνων(Internal Control and Risk Management systems)
■ την παρακολούθηση ορθής λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit)
■ την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και
■
■
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οικονομικών καταστάσεων
■ την παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση αντικειμενικότητας
και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή.
Η Επιτροπή Ελέγχου συνδράμει ουσιαστικά το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των
καθηκόντων του καθώς γίνεται αποδέκτης όλων των αναφορών για τους ελέγχους που
πραγματοποιεί η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας ενώ και ο νόμιμος ελεγκτής ή το
ελεγκτικό γραφείο αναφέρει στην Επιτροπή κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα
αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και επιδίδει ιδιαίτερη έκθεση με τυχόν αδυναμίες του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ταύρος 26 Οκτωβρίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Χρήστος Παπαθάνος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
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CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1)
Έδρα: Ραφαηλίδη 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ
ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

(Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)
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1. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της χρήσης 1/7/2018- 30/06/2019.
Ποσά σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις

ΟΜΙΛΟΣ
Σημ.
4.1
4.2
4.3
4.4

30/6/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2018

30/6/2019

30/6/2018

563.414
145.172
0
325.487

631.076
136.474
0
324.804

563.414
145.172
3.000
325.487

631.076
136.474
3.000
324.804

0

56.354

0

56.354

4.5
4.6

55.974
184.022
1.274.069

0
191.776
1.340.484

55.974
183.304
1.276.351

0
188.754
1.340.461

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικοί χρεώστες
Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού

4.7
4.8
4.9

2.442.716
3.799.429
842.443

2.175.120
3.694.344
535.716

2.442.716
3.791.035
828.729

2.168.152
3.684.539
548.903

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4.10

211.338
7.295.927
8.569.995

149.760
6.554.940
7.895.424

197.780
7.260.261
8.536.612

137.265
6.538.858
7.879.319

4.11
4.12

2.972.250
3.902.091
-4.012.425
2.861.916
0
2.861.916

2.972.250
3.902.091
-3.786.405
3.087.936
0
3.087.936

2.972.250
3.902.091
-3.932.705
2.941.636
0
2.941.636

2.972.250
3.902.091
-3.729.768
3.144.572
0
3.144.572

4.14

115.043
0
120.214

95.549
0
95.549

115.043
0
120.214

95.549
0
95.549

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

4.15
4.16
4.17

2.015.287
567.332
501.082

1.818.452
214.769
521.807

2.002.994
469.841
497.762

1.726.545
237.683
518.059

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

4.13

2.504.164
5.587.865
5.708.079

2.156.910
4.711.938
4.807.488

2.504.164
5.474.761
5.594.976

2.156.910
4.639.197
4.734.747

8.569.995

7.895.424

8.536.612

7.879.319

Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους
μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/(ζημιές) εις νέον
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων
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2. Ετήσια Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30/06/2019

Ποσάσε ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σημ.
Μηκυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματαπάγια
4.1
Αϋλαπεριουσιακάστοιχεία
4.2
Επενδύσεις σε θυγατρικές
4.3
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.4
Χρηματοοικονομικάστοιχείαδιαθέσιμα
προς πώληση
Χρηματοοικονομικάπεριουσιακά
στοιχείασε εύλογηαξίαμέσω
αποτελεσμάτων
4.5
Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις
4.6

30/6/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2018

30/6/2019

30/6/2018

563.414
145.172
0
325.487

631.076
136.474
0
324.804

563.414
145.172
3.000
325.487

631.076
136.474
3.000
324.804

0

56.354

0

56.354

55.974
184.022
1.274.069

0
191.776
1.340.484

55.974
183.304
1.276.351

0
188.754
1.340.461

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικοί χρεώστες
Λοιπάστοιχείακυκλ. Ενεργητικού

4.7
4.8
4.9

2.442.716
3.799.429
842.443

2.175.120
3.694.344
535.716

2.442.716
3.791.035
828.729

2.168.152
3.684.539
548.903

Ταμειακάδιαθέσιμακαι ισοδύναμα

4.10

211.338
7.295.927
8.569.995

149.760
6.554.940
7.895.424

197.780
7.260.261
8.536.612

137.265
6.538.858
7.879.319

4.11
4.12

2.972.250
3.902.091
-4.012.425
2.861.916
0
2.861.916

2.972.250
3.902.091
-3.786.405
3.087.936
0
3.087.936

2.972.250
3.902.091
-3.932.705
2.941.636
0
2.941.636

2.972.250
3.902.091
-3.729.768
3.144.572
0
3.144.572

4.14

115.043
0
120.214

95.549
0
95.549

115.043
0
120.214

95.549
0
95.549

4.15
4.16
4.17

2.015.287
567.332
501.082

1.818.452
214.769
521.807

2.002.994
469.841
497.762

1.726.545
237.683
518.059

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.13

2.504.164
5.587.865
5.708.079

2.156.910
4.711.938
4.807.488

2.504.164
5.474.761
5.594.976

2.156.910
4.639.197
4.734.747

8.569.995

7.895.424

8.536.612

7.879.319

Σύνολοενεργητικού
ΙΔΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ιδιακεφάλαιααποδιδόμεναστους
μετόχους
Μετοχικόκεφάλαιο
Λοιπάαποθεματικά
Κέρδη/(ζημιές) εις νέον
Δικαιώματαμειοψηφίας
Σύνολοιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρ. παροχών προσωπικούλόγω
εξόδουαπότην υπηρεσία
Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Σύνολουποχρεώσεων
Σύνολοιδίων κεφαλαίων και
υποχρεώσεων
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μετοχικό
κεφάλαιο

από έκδοση
μετοχών υπέρ το
άρτιο
Αποθεματικά

Υπόλοιπα 01/07/2017
Αποτέλεσμα περιόδου
Καθαρό εισόδημα
καταχωρημένο απ' ευθείας
στην καθαρή θέση
(Αναλογιστικό έλλειμμα)

2.972.250

3.082.776

819.315

Υπόλοιπα 30/06/2018

2.972.250

3.082.776

Υπόλοιπα 01/07/2018
Μεταβολή λογιστικής
πολιτικής (I.F.R.S. 9)
Προσαρμοσμένα υπόλοιπα
01/07/2018
Καθαρό εισόδημα
καταχωρημένο απ' ευθείας
στην καθαρή θέση
(Αναλογιστικό έλλειμμα)
Αποτέλεσμα περιόδου
Υπόλοιπα 30/06/2019

2.972.250

3.082.776

2.972.250

2.972.250

3.082.776

3.082.776

Συσσ/μένα
κέρδη/(-ζημίες)

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

-3.628.306
-71.606

3.246.035
-71.606

819.315

-29.856
-3.729.768

-29.856
3.144.572

819.315

-3.729.768

3.144.573

-193.395

-193.395

819.315

-3.923.163

2.951.178

819.315

-18.433
8.891
-3.932.705

-18.433
8.891
2.941.636

Συσσ/μένα
κέρδη/(-ζημίες)

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01/07/2017
Αποτέλεσμα περιόδου
Καθαρό εισόδημα
καταχωρημένο απ' ευθείας
στην καθαρή θέση
(Αναλογιστικό έλλειμμα)
Υπόλοιπα 30/06/2018
Υπόλοιπα 01/07/2018
Μεταβολή λογιστικής
πολιτικής (I.F.R.S. 9)
Προσαρμοσμένα υπόλοιπα
01/07/2018
Καθαρό εισόδημα
καταχωρημένο απ' ευθείας
στην καθαρή θέση
(Αναλογιστικό έλλειμμα)
Αποτέλεσμα περιόδου
Υπόλοιπα 30/06/2019

Αποθεματικό από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά

2.972.250

3.082.776

819.315

2.972.250

3.082.776

2.972.250

3.082.776

2.972.250

2.972.250

3.082.776

3.082.776

-3.674.336
-82.213

3.200.005
-82.213

819.315

-29.856
-3.786.405

-29.856
3.087.936

819.315

-3.786.405

3.087.936

-193.395

-193.395

819.315

-3.979.800

2.894.541

819.315

-18.433
-14.192
-4.012.425

-18.433
-14.192
2.861.916
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4. Κατάσταση
2019

Ταμειακών

Ροών

της

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)
Α/Α Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες
1 δραστηριότητες)
2 Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
3 Αποσβέσεις
4 Προβλέψεις
5 Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτέλεσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)
6 επενδυτικής δραστηριότητας
7 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

χρήσης

που

έληξε

ΟΜΙΛΟΣ
01/07/2018- 01/07/201730/06/2019
30/06/2018

την

30η

Ιουνίου

ETAIREIA
01/07/2018- 01/07/201730/06/2019
30/06/2018

71.646

-25.221

94.729

-14.614

225.798
-1.297

227.414
-34.385

225.798
-1.297

227.414
-34.385

20.554
169.020

79.498
190.311

20.554
169.020

79.498
190.311

-267.596
-683.604

316.908
-823.571

-274.564
-653.261

323.876
-770.485

11 (Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)
12 Μείον:

535.831

126.173

488.310

57.316

13 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
14 Καταβλημένοι φόροι
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες
15 δραστηριότητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές
16 δραστηριότητες (α)
17 Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και αϋλων πάγιων
19 περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων
20 παγίων

-169.020
0

-190.311
-52.529

-169.020
0

-190.311
-52.529

0

0

0

0

-98.668

-185.713

-99.731

-183.909

-195.586

-208.087

-195.586

-208.087

8.579

11.649

8.579

11.649

21 Εισπράξεις από διανομή κεφαλαίου θυγατρικής
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές
22 δραστηριότητες (β)
23 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

0

0

0

0

-187.007

-196.439

-187.007

-196.439
0

9.084.601
-8.737.347
0

5.108.193
-4.832.206
0

9.084.601
-8.737.347
0

5.108.193
-4.832.206
0

347.254

275.987

347.254

275.987

61.578

-106.164

60.515

-104.361

149.760

255.925

137.265

241.626

211.338

149.760

197.780

137.265

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
8 σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :
9 Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτων
10 Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων

25 Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια
26 Εξοφλήσεις δανείων
28 Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές
30 δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών
31 διαθεσίμων και ισοδ . Περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
32 περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
33 περιόδου
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Οι σημειώσεις επί των
οικονομικών καταστάσεων που ακολουθούν αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
1. Πληροφορίες για την εταιρεία.
Γενικές πληροφορίες.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής. Ασχολείται με το εμπόριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών, χονδρικό εμπόριο άλλων
μηχανών και εξοπλισμού γραφείου καθώς και την συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου,
λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ 3989/90). Τον Απρίλιο του 1994 συγχωνεύθηκε με την CAD
Ε.Π.Ε. που είχε ιδρυθεί το 1985 (ΦΕΚ 1087/85) και δημιουργήθηκε νέα εταιρεία με την ίδια
επωνυμία (CPI AE).
H CPI Α.Ε. δραστηριοποιείται στην αγορά πληροφορικής από το 1990 ως διανομέας
προστιθέμενης αξίας. Σήμερα προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με
στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει,
απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της
Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της
Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες
outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων έχοντας πολύ μεγάλο
αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς
Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας
projects
Πιο συγκεκριμένα, η CPI είναι διανομέας των προϊόντων των εταιρειών ΟΚΙ, Sharp, Toshiba και
Olivetti (εκτυπωτικά προϊόντα), Kodak, Avision, Microtek, Atiz (scanners), Posiflex (POS),
Classboard και BenQ (εκπαίδευση), Axis, Vivotek, Qnap (εποπτεία & ασφάλεια) προωθώντας τα
προϊόντα μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο 1.300 αντιπροσώπων. Επί πλέον, η CPI διανέμει τα
προϊόντα της Docuware στην αγορά της Διαχείρισης Εγγράφων.
Η CPI είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 2000 και πιστοποιημένη κατά ΕN
ISO 9001:2008.
To 2000, η ‘’CPI Α.Ε.’’ εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Τα κυριότερα στοιχεία της εταιρείας είναι:
Έδρα: Δήμος Ταύρου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ραφαηλίδου 1, ΤΚ 17778 Ταύρος
Διάρκεια εταιρείας: 100 έτη.
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας (στο εξής
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις) με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2019, που καλύπτουν την
χρήση από 1η Ιουλίου 2018 έως 30η Ιουνίου 2019 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή
του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (goingconcern) και
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως
αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και
των διερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνείας
Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με τα Δ.Π.Χ.Α. (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων από τη
Διοίκηση κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Οι σημαντικές
παραδοχές για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας επισημαίνονται
όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση
αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες
συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται
αναμενόμενα από εύλογες συνθήκες. Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν
οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις. είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για
τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017-2018 με εξαίρεση τα
νέα αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που αναφέρονται στη σημείωση
2.1 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και έχουν εφαρμογή στον Όμιλο.

2.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές
2.1.1 Νέα πρότυπα. Διερμηνείες. Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων
προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/07/2018 ή
μεταγενέστερα.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018).
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που
επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την
ταξινόμηση και
την
επιμέτρηση
των
χρηματοοικονομικών στοιχείων
και
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες
ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την
λογιστική αντιστάθμισης. Η επίδραση από την εφαρμογή στον Όμιλο περιγράφεται στη
σημείωση 2.1.3.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018).
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Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το
εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην
αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των
Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις
οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας
πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που
προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών,
παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του
κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18
«Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες
που σχετίζονται με τα έσοδα. Το νέο πρότυπο δεν έχει επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας.
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018).
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά
παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία
σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον
εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα
πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του
χρόνου.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής
βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού
στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά
με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε
συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά
με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη
κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους
που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών
βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού
σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία
τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε
συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από
διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε
συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
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Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4.
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των
προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης
ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις
ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4
επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται
με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή
απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να
αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα
που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου
Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –
Κύκλος 2014- 2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1:
Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα
ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες
κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018).
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για
τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία
μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο
εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση
του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο
πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη
χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018).
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της
ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη
συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση
συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί
πληρωμή προκαταβολικά. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει σημαντική επίδραση στις
ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
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2.1.2 Νέα Πρότυπα. Διερμηνείες. αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε
ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2019).
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ
16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που
καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο
πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών
πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα
περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Τα ανωτέρω
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2019.
Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 από την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του,
ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2019, χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική
προσέγγιση. Βάσει αυτής της προσέγγισης, η σωρευτική επίδραση από την αρχική
εφαρμογή του Προτύπου θα αναγνωρισθεί ως προσαρμογή των ιδίων κεφαλαίων κατά
την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής, χωρίς αναδιατύπωση της συγκριτικής
πληροφόρησης. Κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής, ο Όμιλος θα αναγνωρίσει
(α) μια υποχρέωση μίσθωσης επιμετρώμενη στην παρούσα αξία που προκύπτει από την
προεξόφληση των υπολειπόμενων καταβολών μισθωμάτων με τη χρήση του οριακού
επιτοκίου δανεισμού, όπως αυτό ίσχυε κατά την ημέρα της αρχικής εφαρμογής, και (β)
ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού επιμετρώμενο σε ένα ποσό ίσο με την
αντίστοιχη υποχρέωση μίσθωσης, προσαρμοσμένο κατά το ποσό τυχόν
προπληρωμένων ή δεδουλευμένων μισθωμάτων.
Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις μισθώσεις για τις οποίες το υποκείμενο στοιχείο
του ενεργητικού είναι χαμηλής αξίας, ο Όμιλος θα αναγνωρίσει τα μισθώματα ως έξοδα
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο, σύμφωνα με τις σχετικές
εξαιρέσεις που παρέχονται από το ΔΠΧΑ 16. Παράλληλα,ο Όμιλος θα εφαρμόσει την
πρακτική εφαρμογή του Προτύπου και δεν θα προβεί στον διαχωρισμό των μη
μισθωτικών στοιχείων από τα μισθωτικά στοιχεία, αντιμετωπίζοντας λογιστικά κάθε
μισθωτικό και συναφές μη μισθωτικό στοιχείο ως ενιαίο μισθωτικό στοιχείο.
Ο Όμιλος προέβη σε ανάλυση της αναμενόμενης επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 κατά την 1η
Ιουλίου 2019. Συνοπτικά, με βάση την τρέχουσα εκτίμηση της Διοίκησης, η επίδραση από
την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 ότι θα είναι ως εξής: ο Όμιλος εκτιμά ότι θα αναγνωρίσει στην
ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης δικαιώματα χρήσης στοιχείων του
ενεργητικού και υποχρεώσεις από μισθώσεις ποσού κατά προσέγγιση € 1.310 χιλ.
(Εταιρεία: ποσού κατά προσέγγιση € 1.310 χιλ.). Στην ενοποιημένη κατάσταση
αποτελεσμάτων της χρήσης 01.07.2019 – 30.06.2020, οι αποσβέσεις αναμένεται να
αυξηθούν κατά προσέγγιση κατά ποσό € 392 χιλ. και τα χρηματοοικονομικά έξοδα
αναμένεται να αυξηθούν κατά προσέγγιση κατά ποσό € 57 χιλ. Η μείωση των εξόδων από
ενοίκια αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των λειτουργικών κερδών προ
χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων
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(EBITDA) που θα κυμαίνεται κατά προσέγγιση σε ποσό € 426 χιλ. Η εκτιμώμενη
επίδραση αφορά τις υφιστάμενες συμβάσεις κατά την 1η Ιουλίου 2019. Η πραγματική
επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 θα εξαρτηθεί από το επιτόκιο προεξόφλησης του
Ομίλου κατά την 1η Ιουλίου 2019, τον προσδιορισμό των συμβάσεων μίσθωσης που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου προτύπου κατά την ημερομηνία αυτή και την
τελική αξιολόγηση του Ομίλου για τη διάρκεια της μίσθωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την
εξάσκηση τυχόν δικαιωμάτων ανανέωσης και τερματισμού.
Το νέο λογιστικό Πρότυπο για τις μισθώσεις δεν έχει αντίκτυπο για τον Όμιλο ως
εκμισθωτή.
ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019).
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ
23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος
και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις
επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα
πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό
των φόρων εισοδήματος. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019).
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική
οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική
απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της
«αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές
ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των
τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα
προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον
πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και
Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων
σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή
κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του
ΔΠΧΑ 9. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.
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Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019).
Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –
Κύκλος 2015- 2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11:
Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού
λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για
χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη
δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο Όμιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός
Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019).
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να
χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του
κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο
μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος
καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της
κατανόησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων
πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία.
Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου
της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών
θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή
διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό
Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με
την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων
παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης
επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση
στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών,
επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και
των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι
της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
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παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις
στις
Αναφορές
του
Εννοιολογικού
Πλαισίου
της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της
αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε
προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και
η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020).
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι
τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί
συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος
ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες
στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή
μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε
τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν
λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020).
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του
ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση
κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να
αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Χρηματοοικονομικές
τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις
αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί,
συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε
άλλα Πρότυπα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021).
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Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το
οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν
η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-basedstandard) για
τον
λογιστικό
χειρισμό
όλων
των
τύπων
ασφαλιστικών
συμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας
ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων,
δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να
εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται
με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Ο
Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.1.3 Μεταβολές σε Λογιστικές Πολιτικές
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»
Ο Όμιλος εφάρμοσε το νέο Πρότυπο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» από την
01.07.2018 επιλέγοντας την απλοποιημένη προσέγγιση, χωρίς αναπροσαρμογή της
συγκριτικής πληροφόρησης, αναγνωρίζοντας την σωρευτική επίδραση της αρχικής
εφαρμογής στο υπόλοιπο έναρξης των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την ημερομηνία της
αρχικής εφαρμογής. Συνεπεία της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 από την 1η Ιουλίου 2018 είναι
η αντικατάσταση της λογιστικής πολιτικής η οποία έως 30.06.2018 ήταν σύμφωνη με το
ΔΛΠ 39.
Συνοπτικά, η επίδραση των προσαρμογών και αναταξινομήσεων στα οικονομικά μεγέθη
του Ομίλου και της Εταιρείας από την εφαρμογή του νέου Προτύπου ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» αναλύεται στις σημειώσεις 4.5 και 4.8.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»
Την 01.07.2018, ο Όμιλος και η Εταιρία υιοθέτησαν το ΔΧΠΑ 15, εφαρμόζοντας το παρόν
Πρότυπο αναδρομικά, με την σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής να
αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. Ωστόσο, ο Όμιλος και η
Εταιρία δεν είχαν καμία επίδραση στην κερδοφορία ή την χρηματοοικονομική θέση τους
κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΧΠΑ 15, με αποτέλεσμα να μην γίνει καμία προσαρμογή
στα Κέρδη εις νέον. Συνεπεία της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15 από την 01.07.2018, είναι η
αντικατάσταση των λογιστικών πολιτικών που έως 30.06.18 ήταν σύμφωνες με το ΔΛΠ
18 και το ΔΛΠ 11.
Το νέο πρότυπο δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις και της εταιρείας και του
ομίλου.

3. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
χρηματοοικονομικής αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού
κόστους.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις. είναι
συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της χρήσης 2017-2018 με εξαίρεση τα νέα αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που
αναφέρονται στη σημείωση 2.1 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και έχουν εφαρμογή στον
Όμιλο.

3.1. Εκτιμήσεις Διοίκησης.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας διενεργεί
εκτιμήσεις και παραδοχές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά
υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία
σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και τα ποσά των εσόδων και
εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Κατά συνέπεια
τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις.
3.2. Περίληψη Σημαντικότερων Λογιστικών Αρχών.
Οι σημαντικές λογιστικέςπολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθείστην κατάρτιση αυτών
των οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
Αξίζει να σημειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω, χρησιμοποιούνται
λογιστικές εκτιμήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Παρά
το γεγονός ότι αυτές οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά
με τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να
διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί.
3.3 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία.
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν, βελτιώσεις επί μισθωμένων ακινήτων,
μεταφορικά μέσα και εξοπλισμό, τα οποία κατέχονται από την Εταιρεία. Τα ενσώματα
περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις καθώς
και τις πιθανές σωρευμένες ζημιές απαξίωσης. Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν
προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή του παγίου ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι επισκευές
και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου/χρήσης που αφορούν. Οι αποσβέσεις
υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης
ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, με την έναρξη χρησιμοποίησή τους ως εξής:
Εγκαταστάσεις σε Ακίνητα τρίτων και λοιπές εγκαταστάσεις: από 5 έως 9 έτη.
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: από 6 έως 9 έτη.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κατοχή της. Οι εγκαταστάσεις σε μισθωμένα
ακίνητα αποσβένονται κατά βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Η διοίκηση της εταιρείας
εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει, εάν
υφίσταται πιθανή απομείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός
ενσώματου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, σχηματίζεται πρόβλεψη
για ζημιά από απομείωση προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιμη
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αξία του. Το ανακτήσιμο ποσό των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι το μεγαλύτερο μεταξύ
της καθαρής τιμής πωλήσεώς τους και της αξίας κτήσης τους. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
διαγράφονται από τονισολογισμό, όταν διατίθενται ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά
οφέλη από τη χρήση τους. Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά μεταξύ του
εκτιμώμενου καθαρού εσόδου από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού
στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
3.4 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία.
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως λογισμικά προγράμματα. Η απόσβεση των
λογισμικών λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου και εντός περιόδου 4 ετών. Μετά την αρχική
αναγνώριση, η Διοίκηση της εταιρείας εξετάζει περιοδικά τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία για να
διαπιστώσει εάν υπάρχει πιθανή απομείωση της αξίας τους. Όταν γεγονότα ή αλλαγές στις
περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία ενός άϋλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη, σχηματίζεται πρόβλεψη.
3.5 Χρηματοοικονομικά μέσα.
Αρχική αναγνώριση και από αναγνώριση
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, ο Όμιλος καθίσταται
ένας εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του
στοιχείου, ή όταν ο Όμιλος μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας.
Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνον όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
Εκτός από εκείνες τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα
χρηματοδότησης και επιμετρώνται με βάση την τιμή συναλλαγής τους σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15,
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία
προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα
και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος,
β. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και
γ. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων.
Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου σχετικά με τη
διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των
συμβατικών ταμειακών ροών τους.
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Όλα τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και
τα οποία αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στα κονδύλια
«Λοιπά
χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα»,
«Χρηματοοικονομικά
έξοδα»
και
«Χρηματοοικονομικά έσοδα», εκτός από την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων που
περιλαμβάνεται εντός των λειτουργικών αποτελεσμάτων.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια:
i. το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού,
δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων, και
ii. εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού
συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου
(“SPPI” κριτήριο).
Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή
προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την
αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος,
η προεξόφληση παραλείπεται.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
εισοδήματα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και αναταξινομούνται στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία
αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των
στοιχείων προσδιορίζεται με αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση
τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά.
Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου
ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η
αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις
πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων,
αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:
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•

των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει
επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό
πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1),

•

των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει
επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν
χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και

•

των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές
αποδείξεις απομείωσης κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3). Για τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών,
ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής του
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών
ταμειακών ροών και των ταμειακών ροών που ο Όμιλος ή η Εταιρεία αναμένουν να
λάβουν. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση του αρχικού
πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν την απλοποιημένη προσέγγιση του Προτύπου για τα
στοιχεία του ενεργητικού από συμβάσεις, τις εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από
μισθώσεις, υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής
των ως άνω στοιχείων. Στην περίπτωση αυτήν, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
συνιστούν τις αναμενόμενες ελλείψεις στις συμβατικές ταμειακές ροές, λαμβάνοντας
υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, ο
Όμιλος χρησιμοποιεί έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τα ανωτέρω
χρηματοοικονομικά μέσα με βάση την φύση και ενηλικίωση των υπολοίπων και λαμβάνοντας
υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους οφειλέτες, προσαρμοσμένα για
μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.
3.5 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση της τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχών εξόδων πώλησης.
Διαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στο έτος κατά το οποίο προκύπτουν.
3.6 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις.
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους ενώ τυχόν υπόλοιπα
που είναι άνω των κανονικών ορίων πίστωσης ή υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν
είναι σε θέση να εισπράξει, αξιολογούνται για πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Παράλληλα,
αναγνωρίζονται προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές. Οι ζημιές
απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
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3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.
Αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις στους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας σε διάφορες
τράπεζες στην λήξη της περιόδου των οικονομικών καταστάσεων.
3.8 Παροχές σε εργαζόμενους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/20 η εταιρεία, καταβάλλει αποζημιώσεις στους
αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους του, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων
εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος
της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού που
θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης.
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζόμενους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την
έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με
το ΔΛΠ 19 «Παροχές Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα
προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την
καθορισμένη παροχή, οι μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά
κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης
πιστωτικής μονάδος (projectedunitcreditmethod). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το
μέσο επιτόκιο του τελευταίου εξαμήνου των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου εικοσαετούς διάρκειας.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που μπορεί να προέλθουν από διαφοροποίηση των
αρχικών παραδοχών και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης
υποχρέωσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα ανάλογα με την υπολειπόμενη εργασιακή
ζωή των εργαζομένων.
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
3.9 Προβλέψεις.
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρομένη υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντων
γεγονότων,
β) θεωρείται πιθανή η εκροή οικονομικών πόρων για το διακανονισμό της υποχρέωσης, και
γ) είναι εφικτό να προσδιοριστεί αξιόπιστα το ποσό της υποχρέωσης.
3.10 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με
πελάτες, το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο αποτελούμενο από τα εξής πέντε στάδια:
1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.
2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης.
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.
4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται.
Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο ο Όμιλος
αναμένει να έχει δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών
σε έναν πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος
προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Εάν το αντάλλαγμα είναι μεταβλητό, τότε
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ο Όμιλος εκτιμά το ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται για τη μεταβίβαση των
υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών με τη μέθοδο της αναμενόμενης αξίας ή με τη μέθοδο του
πιο πιθανού ποσού. Η τιμή της συναλλαγής, συνήθως, κατανέμεται στις επιμέρους δεσμεύσεις
εκτέλεσης με βάση τις σχετικές αυτοτελείς τιμές πώλησης κάθε υποσχόμενου στη σύμβαση,
διακριτού αγαθού ή υπηρεσίας.
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία
συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε
έναν πελάτη) είτε με την πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη
μεταβίβαση υπηρεσιών σε έναν πελάτη).
Ο Όμιλος αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες
(προπληρωμές) τα οποία αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς
επίσης και όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο
έσοδο) πριν την εκτέλεση των δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών
ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις
εκτέλεσης και το έσοδο αναγνωρισθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα
να λάβει το τίμημα για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη.
Αντίστοιχα, ο Όμιλος αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει
ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις εκτέλεσης, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η
πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το
δικαίωμα του Ομίλου για την έκδοση τιμολογίου.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πώληση αγαθών: Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται κατά την χρονική στιγμή
που o αγοραστής αποκτά τον έλεγχο των αγαθών, συνήθως με την παράδοση των αγαθών.
Έσοδα από ενοίκια: Τα έσοδα από τις λειτουργικές μισθώσεις των επενδυτικών ακινήτων του
Ομίλου αναγνωρίζονται σταδιακά στην διάρκεια της μίσθωσης. Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 δεν έχει
επίδραση στην αναγνώριση εσόδων αυτής της κατηγορίας, καθώς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
του ΔΛΠ 17.
Έσοδα από τόκους και μερίσματα: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια
μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική
αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης.
Τα έσοδα από τα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους
από τους μετόχους.
Έξοδα
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτέλεσμα ως έξοδα, κατά το
χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
3.10 Έσοδα-Έξοδα.
Έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, μετά την αφαίρεση των τυχόν παρασχεθέντων
εκπτώσεων.
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το χρόνο
πραγματοποίησής τους.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν είναι δεδουλευμένα.
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3.11 Φορολογία εισοδήματος (Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη).
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία
πραγματοποιούνται τα κέρδη.
Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις
προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων των οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα
αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.
Επιπλέον, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία σε σχέση με την
υπεραξία επιχείρησης.
Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με
επενδύσεις σε θυγατρικές και με συμμετοχές σε κοινοπραξίες εάν η αναστροφή αυτών των
προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ενώ αναμένεται ότι η προσωρινή
διαφορά δεν θα αναστραφεί το μέλλον. Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζημιές που μπορούν να
μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους καθώς και φορολογικές πιστώσεις στην Εταιρεία
αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Καμία αναβαλλόμενη φορολογία δεν
αναγνωρίζεται κατά την αρχική αναγνώριση μίας απαίτησης ή υποχρέωσης σε μία συναλλαγή που
δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το
λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημιά.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν
θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.
Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή
υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στην Καθαρή Θέση χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας
στην Καθαρή Θέση.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και
μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι
διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
3.12 Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα.
Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Συναλλαγές που αφορούν άλλα
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες
ίσχυαν κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα
κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να
αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές των συναλλαγματικών ισοτιμιών,
περιλαμβάνονται στα κέρδη (ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές στις συνημμένες καταστάσεις
αποτελεσμάτων χρήσεως. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση των συναλλαγματικών
ισοτιμιών της ημερομηνίας ισολογισμού και των μέσων ισοτιμιών της περιόδου καθώς και από την
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επανεκτίμηση των εκ μεταφοράς ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας με την ισοτιμία της
ημερομηνίας του ισολογισμού, καταχωρούνται στα ιδία κεφάλαια.
3.13 Κέρδη ανά μετοχή.
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος ή τη ζημία της περιόδου που
αναλογεί στους κοινούς μετόχους με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε
κυκλοφορία κατά την διάρκεια της περιόδου. Δεν υπήρξαν ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή
άλλοι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε μετοχές που είναι μειωτικοί των κερδών κατά τις περιόδους
στις οποίες αναφέρονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν
υπολογιστεί μειωμένα κέρδη ανά μετοχή.
3.15 Μισθώσεις
Λειτουργικές μισθώσεις:
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του
παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης.
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μισθώσεις ενσώματων παγίων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
καταχωρούνται κατά τη σύναψη της μίσθωσης, με τη χαμηλότερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας των
μισθωμένων ενσώματων παγίων και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε
μίσθωμα κατανέμεται στην υποχρέωση και στο χρηματοοικονομικό έξοδο, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα
πληρωτέα μισθώματα, καθαρή από το χρηματοοικονομικό κόστος, περιλαμβάνεται στις άλλες
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό
περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Τα
ενσώματα πάγια που έχουν αποκτηθεί με χρηματοδοτικές μισθώσεις θα περιέλθουν στην
ιδιοκτησία της Εταιρείας μετά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου.
3.16 Καθαρή θέση
Το μετοχικό κεφάλαια προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν
εκδοθεί. Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στην Καθαρή Θέση. Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με
καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική έκδοση του
μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών καθώς
και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου.
Τα στοιχεία ενός χρηματοοικονομικού μέσου που: α) δημιουργούν χρηματοοικονομική
υποχρέωση της οικονομικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωμα προαίρεσης στον κάτοχο
του μέσου να το μετατρέψει σε συμμετοχικό τίτλο της οικονομικής οντότητας, αναγνωρίζονται
ξεχωριστά σαν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ή συμμετοχικοί
τίτλοι,
Αν μία οικονομική οντότητα αποκτήσει τους ίδιους της συμμετοχικούς τίτλους, τα μέσα αυτά (οι
«Ιδιες μετοχές») αφαιρούνται από την Καθαρή Θέση. Αν αυτές οι μετοχές μεταγενέστερα
επανεκδίδονται, το τίμημα που λαμβάνεται (καθαρό από τα σχετικά κόστη της συναλλαγής και το
σχετικό όφελος του φόρου εισοδήματος) περιλαμβάνεται στην Καθαρή Θέση που αποδίδονται
στους μετόχους. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συμμετοχικών τίτλων της
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οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. Η εταιρεία
και οι θυγατρικές δεν κατέχει ίδιες μετοχές.
3.17 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.
Καθώς οι λογιστικές απαιτήσεις για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παρέμειναν σε μεγάλο
βαθμό όμοιες σε σύγκριση με το ΔΛΠ 39, οι λογιστικές πολιτικές του Ομίλου αναφορικά με τις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάστηκαν από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τραπεζικά δάνεια, εμπορικές και
άλλου είδους υποχρεώσεις και χρηματοοικονομικές μισθώσεις.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στην
κατάσταση οικονομικής θέσης. στο κονδύλι “Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις” στο κονδύλι
“Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις” καθώς και το κονδύλι “Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις”.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος συμμετέχει σε μία συμβατική
συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν ο Όμιλος απαλλάσσεται από την
υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει. Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των
“Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι υποχρεώσεις από
χρηματοοικονομικές μισθώσεις αποτιμώνται στην αρχική αξία μείον το ποσό του κεφαλαίου των
χρηματοοικονομικών εξοφλήσεων. Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην
ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές
διακανονισμού. Τα μερίσματα στους μετόχους περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις”, όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των
Μετόχων. Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι
υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δύναται να ταξινομηθούν κατά την αρχική αναγνώριση ως
αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αν ικανοποιούνται τα κάτωθι κριτήρια. (α)
Η ταξινόμηση αντιστρέφει ή μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις επιδράσεις της λογιστικής ασυνέπειας
(accountingmismatch) που θα προέκυπτε αν η υποχρέωση είχε αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο
κόστος.
(β) Οι εν λόγω υποχρεώσεις αποτελούν μέρος μιας ομάδας υποχρεώσεων οι οποίες
διαχειρίζονται ή αξιολογούνται ως προς την απόδοσή τους στην βάση της εύλογης αξίας,
σύμφωνα με τις στρατηγικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων του Ομίλου.
(γ) Η χρηματοοικονομική υποχρέωση περιέχει ένα ενσωματωμένο παράγωγο το οποίο
ταξινομείται και αποτιμάται διακεκριμένα.
3.18 Δάνεια.
Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος
που λαμβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος και κάθε διαφορά
ανάμεσα στα έσοδα και την εξόφληση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο του
δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης και κάθε
έκπτωση ή υπέρ το άρτιο ποσό στον διακανονισμό.

3.19 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σε δύο επιχειρησιακούς κλάδους:
1. Υπηρεσίες και εξοπλισμός γραφείων και
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2. Εξοπλισμός πληροφορικής.
Τα αποτελέσματα ανά κλάδο δραστηριότητας για την τρέχουσα περίοδο έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

Περίοδος 1/7/2018-30/06/2019
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα/έξοδα
Αποτελέσματα εκμ/σης κέρδη
ζημίες)
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη (-Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος έσοδο (-έξοδο)

Εξοπλισμός
πληροφορικής

Υπηρεσίες και
εξοπλισμός
γραφείων

8.723.529
7.148.059
1.575.470
142.731
-947.204
-615.005
-25.910

7.431.154
6.089.088
1.342.066
121.586
-806.878
-523.893
-22.072

Σύνολο
16.154.683
13.237.147
2.917.536
264.317
-1.754.082
-1.138.898
-47.982

130.081
346
-91.739
38.688
-46.352
-7.664
0
-0,00077
-7.664

110.809
295
-78.148
32.956
-39.485
-6.529
0
-0,00066
-6.529

240.890
641
-169.887
71.644
-85.837
-14.193
0
-0,00143
-14.193

(-

Κέρδη (-Ζημίες) μετά από φόρους
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη ανα μετοχή μετά από φόρους
Κέρδη (-Ζημίες) μετά από φόρους

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περίοδος 1/7/2018-30/06/2019
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα/έξοδα
Αποτελέσματα εκμ/σης κέρδη
ζημίες)
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη (-Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος έσοδο (-έξοδο)
Κέρδη (-Ζημίες) μετά από φόρους
Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη ανα μετοχή μετά από φόρους
Κέρδη (-Ζημίες) μετά από φόρους

Εξοπλισμός
πληροφορικής

Υπηρεσίες και
εξοπλισμός
γραφείων

8.713.995
7.140.336
1.573.659
141.315
-944.271
-616.045
-12.233

7.423.033
6.082.508
1.340.525
120.380
-804.379
-524.779
-10.421

Σύνολο
16.137.028
13.222.844
2.914.184
261.695
-1.748.650
-1.140.824
-22.654

142.425
346
-91.617
51.154
-46.352
4.801
0
0,00048
4.801

121.324
295
-78.044
43.575
-39.485
4.090
0
0,00041
4.090

263.749
641
-169.661
94.729
-85.837
8.892
0
0,00090
8.892

(-

Σε σχέση με την κατανομή των πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή, σχεδόν το σύνολο των
δραστηριοτήτων της εταιρείας, πραγματοποιείται στην Ελλάδα η οποία θεωρείται ως μία
γεωγραφική περιοχή.
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4. Επεξηγήσεις και αναλύσεις επί των στοιχείων της κατάστασης οικονομικής θέσης.
4. 1. 1 Ενσώματα πάγια Ομίλου
Κτήρια εγκ/σεις Μηχ. -Τεχνικές
Έπιπλα και
κτηρίων- Τεχνικά εγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
λοιπός
έργα
εξοπλ/σμός
μέσα
εξοπλισμός
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ
1η Ιουλίου 2017
2.417.418
12.532
84.373
2.351.838
4.866.161
Προσθήκες
1.000
0
4.450
187.858
193.308
Μειώσεις
0
0
0
147.570
147.570
Μεταφορές
0
0
0
0
0
30η Ιουνίου 2018
2.418.418
12.532
88.823
2.392.126
4.911.899

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιουλίου 2017
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2018
Αναπόσβεστη αξία
30/06/2018

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
1η Ιουλίου 2018
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2019

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιουλίου 2018
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2019
Αναπόσβεστη αξία
30/06/2019

Κτήρια εγκ/σεις Μηχ. -Τεχνικές
Έπιπλα και
κτηρίων- Τεχνικά εγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
λοιπός
έργα
εξοπλ/σμός
μέσα
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

2.379.895

10.731

73.378

1.726.200

4.190.202

3.892

420

6.093

173.387

183.792

0

0

0

93.171

93.171

2.383.786

11.150

79.471

1.806.416

4.280.823

34.632

1.381

9.353

585.710

631.076

0

1/7/2018-30/06/2019
Κτήρια εγκ/σεις Μηχ. -Τεχνικές
Έπιπλα και
κτηρίων- Τεχνικά εγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
λοιπός
έργα
εξοπλ/σμός
μέσα
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

2.418.418

12.532

88.823

2.392.126

4.911.899

1.800

640

840

142.596

193.308

0
0

0
0

0
0

216.201
0

216.201
0

2.420.218

13.172

89.663

2.319.834

4.842.887

Κτήρια εγκ/σεις Μηχ. -Τεχνικές
Έπιπλα και
κτηρίων- Τεχνικά εγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
λοιπός
έργα
εξοπλ/σμός
μέσα
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

2.383.786

11.150

79.471

1.806.416

4.280.823

3.937

430

5.746

176.167

183.792

0

0

0

187.631

187.631
0

2.387.723

11.580

85.217

1.794.952

4.279.473

32.494

1.591

4.446

524.882

563.414

4.1.2 Ενσώματα πάγια Εταιρείας.
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
1η Ιουλίου 2017
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2018

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιουλίου 2017
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2018
Αναπόσβεστη αξία
30/06/2018

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
1η Ιουλίου 2018
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2019

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιουλίου 2018
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2019
Αναπόσβεστη αξία
30/06/2019

4.2

1/7/2017-30/06/2018
Κτήρια
εγκ/σεις
Μηχ. -Τεχνικές
κτηρίωνεγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
Τεχνικά έργα
εξοπλ/σμός
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

2.417.418

12.532

84.373

2.351.838

4.866.161

1.000

0

4.450

187.858

193.308

0

0

0

147.570

147.570

0

0

0

0

0

2.418.418

12.532

88.823

2.392.126

4.911.899

Κτήρια
εγκ/σεις
κτηρίωνΤεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές
εγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
εξοπλ/σμός
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

2.379.895

10.731

73.378

1.726.200

4.190.202

3.892

420

6.093

173.387

183.792

0

0

0

93.171

93.171
0

2.383.786

11.150

79.471

1.806.416

4.280.823

34.632

1.381

9.353

585.710

631.076

1/7/2018-30/06/2019
Κτήρια
εγκ/σεις
Μηχ. -Τεχνικές
κτηρίωνεγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
Τεχνικά έργα
εξοπλ/σμός
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

2.418.418

12.532

88.823

2.392.126

4.911.899

1.800

640

840

142.596

193.308

0

0

0

214.888

147.570

0

0

0

0

0

2.420.218

13.172

89.663

2.319.834

5.252.777

Κτήρια
εγκ/σεις
κτηρίωνΤεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές
εγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
εξοπλ/σμός
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

2.383.786

11.150

79.471

1.806.416

4.280.823

3.937

430

5.746

176.167

183.792

0

0

0

187.631

93.171

2.387.723

11.580

85.217

1.794.952

4.371.443

32.494

1.591

4.446

524.882

881.334

0

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
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1/7/2017-30/06/2018
ΟΜΙΛΟΣ
Λογισμικά προγρ/τα
1η Ιουλίου 2017
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2018

Λογισμικά
προγρ/τα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

3.315.899
14.779
0
0
3.330.678

3.315.899
14.779
0
0
3.330.678

Λογισμικά
προγρ/τα

3.315.899
14.779
0
0
3.330.678

ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1η Ιουλίου 2017
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2018
Αναπόσβεστη αξία 30/06/2018

Λογισμικά
προγρ/τα

ΣΥΝΟΛΟ

3.315.899
14.779
0
0
3.330.678

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

3.150.582
43.622
0
0
3.194.204
136.474

3.150.582
43.622
0
0
3.194.204
136.474

Λογισμικά
προγρ/τα

ΣΥΝΟΛΟ

3.150.582
43.622
0
0
3.194.204
136.474

3.150.582
43.622
0
0
3.194.204
136.474

1/7/2018-30/06/2019
ΟΜΙΛΟΣ
Λογισμικά προγρ/τα
1η Ιουλίου 2018
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2019

Λογισμικά
προγρ/τα

ΣΥΝΟΛΟ

3.330.678
48.215
0
0
3.378.893

3.330.678
48.215
0
0
3.378.893

ΟΜΙΛΟΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1η Ιουλίου 2018
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2019
Αναπόσβεστη αξία 30/06/2019

Λογισμικά
προγρ/τα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογισμικά
προγρ/τα
ΣΥΝΟΛΟ
3.330.678
48.215
0
0
3.378.894

3.330.678
48.215
0
0
3.378.893

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Λογισμικά
προγρ/τα

ΣΥΝΟΛΟ

3.194.204

3.194.204

3.194.204

3.194.204

39.517
0
0

39.517
0
0

39.517
0
0

39.517
0
0

3.233.721

3.233.721

3.233.721

3.233.721

145.172

145.172

145.172

145.172
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4.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές

€ 3.000.

Αφορά την κατά 100% θυγατρική εταιρεία ‘’Computer Peripherals International (Cyprus) LTD’’, η
οποία τα τέσσερα τελευταία έτη δεν ανέπτυξε δραστηριότητα.
4.4 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
10.4. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Αποτίμηση συμμετοχών
Παροχές προσωπικού
Συμψηφιστές φορολογικές ζημιές
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων
Λοιπές υποχρεώσεις

30/6/2019
190.774
48.620
28.021
12.527
44.200
1.344

30/6/2018
134.720,81
101.210,00
25.601,13
13.972,00
49.300,00
0,00

30/6/2019
190.774
48.620
28.021
12.527
44.200
1.344

30/6/2018
134.720,81
101.210,00
25.601,13
13.972,00
49.300,00
0,00

325.487

324.803,94

325.487

324.803,94

Διαφορά απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Η κίνηση του αναβαλλόμενου φόρου έχει ως εξής:
Υπόλοιπο απαιτήσεων 01/07/2018
Πλέον : Σε πίστωση καθαράς θέσης
Μείον: Σε χρέωση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο απαιτήσεων 30/06/2019

324.804
86.521
85.838
325.487

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις υπολογίσθηκαν με τον συντελεστή φορολογίας
εισοδήματος 26% και είναι ανακτήσιμες μετά από 24 μήνες.
4.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία αφορούν μετοχές ανωνύμων εταιρειών, μη εισηγμένων
σε χρηματιστήριο ως κατωτέρω:
30/6/2019

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Xώρα
έδρας

% Συμμ.

Αjξία
κτήσης

30/6/2018

Προβλ. Λογιστική
Υποτίμ.
αξία
% Συμμ.

ΠΑΡΚΟ Επιχειρίσεων
Υψηλής Τεχνολογίας &
Έρευνας «Τεχνοπολη –
Ακρόπολη» Α.Ε.
FIBER SYSTEMS &
NETWORKS AE

ΕΛΛΑΣ

0,90%

3.000

55.008

ΕΛΛΑΣ

ATKOSOFT AE

ΕΛΛΑΣ

0
0
2,45% 184.966 184.000
242.974 187.000

ΣΥΝΟΛΟ

58.008

0,90%

Αjξία
κτήσης

3.000

55.008

966

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

966

55.974

405.354 349.000

56.354

0

58.008

Προβλ. Λογιστική
Υποτίμ.
αξία

380

Η Εταιρεία την 1/7/2018 (ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π. 9, ταξινόμησε
τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία του Δ.Π.Χ.Π. 9,
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‘’χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων’’. Η εν λόγω
αναταξινόμιση η οποία δεν είχε επίδραση στον όμιλο και στην Εταιρεία έχει ως κατωτέρω:

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε
Ευρώ
Χρηματοοικομικαά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση

30 Ιουνίου 2018
Λογιστική αξία με
βάση το ΔΛΠ 39

Χρηματοοικομικαά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση
Λοιπά χρηματοοικονομικα
στοιχεία ενργητικού σε
εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων

1 Ιουλίου 2018
Λογιστική αξία με
βάση το ΔΠΧΑ 9

56.354

-56.354

0

0

56.354

56.354

Λοιπά χρηματοοικονομικα
στοιχεία ενργητικού σε
εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά σε
Ευρώ

Αναταξινομήσεις

30 Ιουνίου 2018
Λογιστική αξία με
βάση το ΔΛΠ 39

Αναταξινομήσεις

1 Ιουλίου 2018
Λογιστική αξία με
βάση το ΔΠΧΑ 9

56.354

-56.354

0

0

56.354

56.354
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4.6 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019
Εγγυήσεις ενοικίων, κοινωφελών
οργανισμών κ.λ.π.ι

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019

184.022 191.776,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2018

183.304 188.754,00

4.7 Αποθέματα.
Τα αποθέματα της εταιρείας αφορούν εμπορεύματα και ειδικότερα περιφερειακά προϊόντα
ηλεκτρονικών υπολογιστών (εκτυπωτές, scanners, φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα κάμερες
ασφαλείας, συστήματα λιανικής πώλησης κ.λ.π..), τα οποία η εταιρεία μας εκπροσωπεί και
εμπορεύεται στην Ελλάδα, καθώς επίσης και ανταλλακτικά των παραπάνω προϊόντων για τα
οποία έχει και την ευθύνη συντήρησης και επισκευής των επ’ αμοιβή. Οι αξίες των διαφόρων
ειδών αποθεμάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΕΙΔΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
Ανταλλακτικά περιφερειακών Η/Υ,
φωτοτυπικών κ.λ.π.
Αναλώσιμα περιφερειακών Η/Υ,
φωτοτυπικών κ.λ.π.
Κύρια είδη (περιφερειακά Η/Υ, φωτοτυπικών
κ.λ.π.)
ΣΥΝΟΛΟ
Μείον προβλέψεις απαξίωσης
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019

30/6/2018

30/6/2019

30/6/2018

1.567.630

1.407.072

1.567.630

1.402.891

339.653

304.866

339.653

303.960

705.433

633.182

705.433

631.301

2.612.716
170.000
2.442.716

2.345.120
170.000
2.175.120

2.612.716
170.000
2.442.716

2.338.152
170.000
2.168.152

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει και εμπορεύεται στην Ελλάδα προϊόντα διαφόρων οίκων του
εξωτερικού. Μέχρι σήμερα έχει διαθέσει στην Ελληνική αγορά άνω των 200.000 συσκευών, από
τις οποίες περισσότερες από 100.000 βρίσκονται σε λειτουργία. Για την αντιμετώπιση των
αναγκών επισκευής αυτών επ’ αμοιβή, η εταιρεία μας διατηρεί πληθώρα ανταλλακτικών
προκειμένου να εξασφαλίσει τη δυνατότητα επισκευής των. Ωστόσο όταν κρίνει ότι δεν υπάρχει
ανάγκη διατήρησης κάποιων εκ των παραπάνω, προβαίνει σε πρόβλεψη απαξίωσής των.
Για όσα εμπορεύματα η αξία των αποκλίνει από την καταγραμμένη τοιαύτη, προβαίνει σε εγγραφή
πρόβλεψης απαξίωσής των.
Έτσι το σύνολο της πρόβλεψης για απαξίωση εμπορευμάτων ανέρχεται στο ποσό των
170.000,00€. Στην παρούσα χρήση δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων.
Η κίνηση των προβλέψεων απομείωσης των αποθεμάτων έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης
Διαγραφές χρήσεως
Προβλέψεις χρήσεως
ΣΥΝΟΛΟ

30/6/2019
170.000
0
0
170.000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2018
176.000
6.000
170.000

30/6/2019
170.000
0
0
170.000

30/6/2018
176.000
6.000
170.000
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4.8 Εμπορικοί χρεώστες.
Οι απαιτήσεις αυτές αναλύονται ως εξής:
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Πελάτες επισφαλείς

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019

30/6/2018

30/6/2019

30/6/2018

3.175.259
616.921
5.780
742.253

2.908.557
513.689
5.780
737.910

3.166.865
616.921
5.780
742.253

2.898.752
513.689
5.780
737.910

ΣΥΝΟΛΟ
Μείον προβλεψεις

4.540.212

4.165.936

4.531.819

4.156.131

740.783

471.592

740.783

471.592

ΣΥΝΟΛΟ

3.799.429

3.694.344

3.791.035

3.684.539

Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσαν την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου
5.5.15 του Δ.Π.Χ.Α 9, βάσει της οποίας ο αντίθετος λογαριασμός των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών από απαιτήσεις από πελάτες προσδιορίζεται στο ποσό που
προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων.
Για τον προσδιορισμό των εν λόγω ζημιών χρησιμοποιήθηκε ο κατωτέρω πίνακας
χρονολογικής ανάλυσης και ποσοστών, που αναπτύχθηκε με τη χρήση ιστορικών
δεδομένων και εύλογων προβλέψεων για το μέλλον, με βάση τον οποίο οι πρόσθετες
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες κατά την 01.07.2018 ανήλθαν σε 272.387,16 ευρώ για
τον όμιλο και την εταιρεία και βάρυναν τα αποτελέσματα εις νέον της 01.07.2018 και οι
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για την περίοδο 01.07.2018 – 31.12.2019 σε -4.283
ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία, οι οποίες οφέλησαν τα αποτελέσματα της τρέχουσας
περιόδου.
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Χωρίς
1- 90
91 - 180
181- 365 Άνω των 365 ΣΥΝΟΛΟ
30/6/2018 Καθυστέρηση
Ημέρες
Ημέρες
Ημέρες
Ημέρών
Ημέρες
Απαιτήσεις
0 2.537.731
278.296
296.252 1.043.852 4.156.131
Ποσοστό απωλειών
0,10%
0,50%
3,00%
15,00%
65,00%
Αναμενόμενες απώλειες
12.689
8.349
44.438
678.504
743.979
Υφιστάμενη πρόβλεψη
απομείωσης 30/06/2018
471.592
Πρόσθετες αναμενόμενες
ζημίες 1/7/2018
272.387
30/06/2019
Απαιτήσεις
Ποσοστό απωλειών
Αναμενόμενες απώλειες
Υφιστάμενη πρόβλεψη
απομείωσης 31/12/2018
Πρόσθετες αναμενόμενες
ζημίες 30/06/2019

0
0,10%

3.253.748
0,50%
16.269

214.375
3,00%
6.431

39.141
15,00%
5.871

1.094.039
65,00%
711.125

4.601.302
739.696
743.979
-4.283
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ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ
Χωρίς
1- 90
91 - 180
181- 365 Άνω των 365 ΣΥΝΟΛΟ
30/6/2018 Καθυστέρηση
Ημέρες
Ημέρες
Ημέρες
Ημέρών
Ημέρες
Απαιτήσεις
0 2.547.536
278.296
296.252 1.043.852 4.165.936
Ποσοστό απωλειών
0,10%
0,50%
3,00%
15,00%
65,00%
Αναμενόμενες απώλειες
12.689
8.349
44.438
678.504
743.979
Υφιστάμενη πρόβλεψη
απομείωσης 30/06/2018
471.592
Πρόσθετες αναμενόμενες
ζημίες 1/7/2018
272.387
30/06/2019
Απαιτήσεις
Ποσοστό απωλειών
Αναμενόμενες απώλειες
Υφιστάμενη πρόβλεψη
απομείωσης 31/12/2018
Πρόσθετες αναμενόμενες
ζημίες 30/06/2019

9.805
0,10%
10

3.253.748
0,50%
16.269

214.375
3,00%
6.431

39.141
15,00%
5.871

1.094.039
65,00%
711.125

4.611.107
739.696
743.979
-4.283

Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής
ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2018
471.592
471.592
471.592
471.592
0
0
268.104
0
269.191
0
1.087
0
740.783
471.592
740.783
471.592

Κίνηση Λογαριασμού Προβλέψεων
Επισφαλών Απαιτήσεων
Υπόλοιπο έναρξης
Προβλέψεις λόγω εφαρμογής Δ.Π.Χ.Α. 9
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσης
Υπόλοιπο

4.9 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος Ενεργητικού.
ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019

30/6/2018

30/6/2019

30/6/2018

Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Ελληνικο Δημόσιο -παρακρατημένοι φόροι
Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών και
πιστώσεων
Εκπτώσεις επί αγορών υπο διακανονισμό
Εξοδα επομένων χρήσεων
Λοιπές απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

4.10

0
284.704
94.319

0
214.788
99.812

74.636
284.704
94.319

75.944
214.788
99.812

4.360
197.290
124.084
137.686
842.443

4.160
0
154.198
62.757
535.716

4.360
197.290
124.084
49.336
828.729

4.160
0
154.198
0
548.903

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ταμείο
Καταθέσεις σε λογ/σμούς όψεως
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019
23.426
187.912
211.338

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2018
30/6/2019 30/6/2018
23.442
21.440
21.093
126.319
176.340
116.171
149.760
197.780
137.265
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4.11 Μετοχικό Κεφάλαιο.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 2.972.250 ευρώ, και διαιρείται ως
εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Κοινές μετοχές

ΟΝΟΜΑΣΤ.
ΑΞΙΑ
ΜΕΤΟΧΗΣ

9.907.500

0,30 Ευρώ

Όλες οι μετοχές έχουν δικαίωμα ψήφου και συμμετέχουν στα κέρδη.
4.12 Λοιπά αποθεματικά
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτα αποθεατικά

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2018
3.082.776 3.082.776 3.082.776 3.082.776
441.730
441.730
441.730
441.730
100.000
100.000
100.000
100.000

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
ΣΥΝΟΛΟ

277.586
277.586
277.586
277.586
3.902.091 3.902.091 3.902.091 3.902.091

4.13 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως
ακολούθως:
Άμεσα ή εντός ενός ετους
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ
Ποσά πληρωτέα εντός 12 μηνών
(περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Ποσά πληρωτέα μετά από 12 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019

30/6/2018

30/6/2019

30/6/2018

2.504.164

2.156.910

2.504.164

2.156.910

2.504.164

2.156.910

2.504.164

2.156.910

2.504.164

2.156.910

2.504.164

2.156.910

2.504.164
0

2.156.910
0

2.504.164
0

2.156.910
0

2.504.164

2.156.910

2.504.164

2.156.910

Το σύνολο των δανείων της εταιρείας είναι βραχυπρόθεσμα δάνεια και με βάση τις δανειακές
συμβάσεις είναι δυνατόν στις λήξεις τους να αποπληρωθούν μερικώς ή ολικώς ή να ανανεωθούν.
Η πρόβλεψη αυτή των δανειακών συμβάσεων, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά ενδεχόμενη έλλειψη ρευστότητας.
Όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ. Όλα τα δάνεια επιβαρύνονται με επιτόκιο EURIBOR + SPREAD.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων είναι ίση με την εύλογη αξία τους.
Για κανένα από τα παραπάνω δάνεια δεν έχει εγγραφεί υποθήκη επί των περιουσιακών στοιχείων
της εταιρείας.
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4.14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζόμενους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο
από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ
19 «Παροχές Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα
προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη
παροχή, οι μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και
το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από
αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit
credit method).
Το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προκύπτουν από την αναθεώρηση των
παραδοχών της αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζεται κατ’ ευθείαν στα αποτελέσματα εις νέον
μέσω της κατάστασης των συνολικών εσόδων.
Οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά χρήση έχουν ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Κόστος τόκων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Καταβληθείσες αποζημιώσεις
Κόστος περικοπών
Κόστος παροχών λήξης απασχόλησης
Αναλογιστικό Πλεόνασμα
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2018
95.549
106.458
95.549
106.458
1.720
1.596
1.720
1.596
13.079
10.930
13.079
10.930
-33.503
-76.053
-33.503
-76.053
4.695
10.567
4.695
10.567
23.394
25.676
23.394
25.676
10.109
16.375
10.109
16.375
115.043

95.549

115.043

95.549

Σχετικά με τις υποθέσεις (παραδοχές) που έγιναν για τον υπολογισμό των ανωτέρω
υποχρεώσεων σημειώνουμε αναλυτικότερα τα εξής:
Οι υποχρεώσεις έχουν μακροχρόνιο χαρακτήρα και προορίζονται να καλύψουν όλη την περίοδο
μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου από τα ενεργά μέλη και μέχρι την καταβολή και της
τελευταίας οφειλόμενης παροχής. Από τις υποθέσεις αυτές εκείνες πού έχουν την σημαντικότερη
επιρροή πάνω στα αποτελέσματα της εκτίμησης είναι οι οικονομικές υποθέσεις. Στην συνέχεια
τίθενται οι δημογραφικές υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με τις μετακινήσεις μελών προς και από
την ομάδα.
Επιτόκιο Προεξόφλησης.
Έχει γίνει υπόθεση επιτοκίου 1,8% ετησίως θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί ένα μέσο επίπεδο
επιτοκίου της αγοράς με βάση τις διαμορφωμένες κατά την παραπάνω ημερομηνία συνθήκες.
Αύξηση Αποδοχών
Έχει γίνει υπόθεση αύξησης των αποδοχών κάθε μέλους με 1,0% ετησίως.
Δημογραφικές Υποθέσεις
Οι υποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν τα διάφορα αίτια αποχώρησης από
την ομάδα.
Άλλα Αίτια Αποχώρησης
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Σαν άλλα αίτια αποχώρησης θεωρούμε την καταγγελία συμβάσεως και την αποχώρηση χωρίς
δικαίωμα παροχής του ν. 2112/20, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4093/2012. (όπως η
οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης, κ.λ.π). Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της
επιχείρησης σχετικά με την αποχώρηση λόγω καταγγελίας σύμβασης και την οικειοθελή
αποχώρηση, το αντίστοιχο ποσοστό εκτιμήθηκε σε 2%.
Θνησιμότητα
Για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης οι οποίες προκύπτουν από τον Νόμο 2112/20, όπως
τροποποιήθηκε από το ν. 4093/2012, έχει χρησιμοποιηθεί ο ελληνικός πίνακας ΕΑΕ2012P για
άνδρες και γυναίκες.
Νοσηρότητα
Δεδομένου του μακροχρόνιου ορίζοντα της αποτίμησης λάβαμε υπόψη πιθανότητες
νοσηρότητας χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο ελληνικό πίνακα EAE2012P, για άνδρες και
γυναίκες με μείωση του ποσοστού νοσηρότητας στο 35%.
4.15 Προμηθευτές
Ο χρόνος αποπληρωμής των προμηθευτών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Σύνολο οφειλών
Εκτιμώμενος χρόνος
αποπληρωμής (Οφειλών)
Μέχρι 3 μήνες
Από 3 έως 6 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ

4.16

OMIΛΟΣ
30/6/2019
2.015.287

OMIΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2018
30/6/2019
30/6/2018
1.818.452
2.002.994
1.726.545

1.410.701
604.586
2.015.287

1.272.916
545.536
1.818.452

1.402.096
600.898
2.002.994

1.208.581
517.963
1.726.545

Λοιπές υποχρεώσεις.

Προκαταβολές πελατών
Μερίσματα πληρωτέα
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
ΣΥΝΟΛΟ

OMIΛΟΣ
30/6/2019
105.062
0
61.177
164.366
236.727

OMIΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2018
30/6/2019 30/6/2018
98.701
105.062
98.701
0
0
0
62.188
61.177
62.187
25.178
66.875
48.093
28.703
236.727
28.703

567.332

214.769

469.841

237.683

Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία στις 30/06/2018 είναι αυξημένο σε
σύγκριση με εκείνο της προηγούμενης χρήσης, διότι λόγω αύξησης του αριθμού των
απασχολουμένων στην εταιρεία.
4.17

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις.

Φόρος προστιθέμενης αξίας
Φόροι αμοιβών προσωπικού
Λοιποί φόροι
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019
452.222
42.105

501.082

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2018 30/6/2019 30/6/2018
475.232
452.222
475.232
39.696
42.105
39.696
164
0
-131
521.807

497.762

518.059

62

CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιουλίου 2018 μέχρι 30 Ιουνίου 2019

5. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.
5.1 Κύκλος εργασιών.
Αφορά σε έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών που αναλύονται ως
εξής:
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε ευρώ

30/6/2019

30/6/2018

30/6/2019

30/6/2018

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ

12.154.352
4.000.331
16.154.683

10.940.790
3.950.731
14.891.521

12.136.697
4.000.331
16.137.028

10.899.222
3.950.731
14.849.953

5.2 Κόστος πωληθέντων.
Αφορά στο κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων και το κόστος της παροχής
υπηρεσιών ως εξής:

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

Κόστος Πωληθέντων εμπορευμάτων
Κόστος Παροχής Υπηρεσιών
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2018

10.009.239
3.227.909
13.237.147

8.868.146
3.189.629
12.057.775

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019

30/6/2018

9.994.936
3.227.909
13.222.844

8.837.062
3.189.629
12.026.691

5.3 Λοιπά έσοδα-έξοδα
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ
Κέρδη από εκποίηση παγίων
Έσοδα από ακύρωση συμβάσεων πελατών
Διαγραφή παραγραφέντων οφειλων σε
προμηθευτές
Πρίμ (bonus) καλής συνεργασίας με
Προμηθευτές εξωτερικού
Σύνολο εσόδων (Α)

ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019
1.231
0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2018
30/6/2019
30/6/2018
299.790
1.231
299.790
44.699
0
44.699

60.000

2.512

60.000

2.512

197.972
259.203

2.170
349.171

197.972
259.203

2.170
349.171

100
149
22.405
0
22.706
45.360
213.843

931
0
27.933
54.078

100
149
22.405
0

931
0
27.933
54.078

82.942
266.229

22.654
236.549

82.942
266.229

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ
Προσαυξήσεις Φόρων, Διάφορα έκτακτα εξοδα
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Ζημιές από εκποίηση παγίων
Καταστροφή αποθεμάτων
Λοιπά έξοδα
Σύνολο εξσόδων (Β)
ΣΥΝΟΛΟ (Α) - (Β)
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5.4 Κόστος Παροχής Υπηρεσιών.
ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019

30/6/2018

30/6/2019

30/6/2018

Αμοιβές & Έξδα Πρ/κού

1.448.712

1.988.223

1.448.712

1.988.223

Αμοιβές & Έξδα Τρίτων

387.167

87.293

387.167

87.293

Έξδα Προβολης-Εγγυήσεων

803.853

251.478

803.853

251.478

Τηλεπικοινωνίες

26.919

29.825

26.919

29.825

Αποσβέσεις

117.170

134.521

117.170

134.521

Ενοίκια

207.193

286.119

207.193

286.119

236.894
3.227.908

419.642
3.197.101

236.894
3.227.908

412.169
3.189.628

Λοιπά Έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

5.5 Αμοιβές προσωπικού.
Το συνολικό κόστος προσωπικού το οποίο επιβάρυνε τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα
διάθεσης και το κόστος εσόδων έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2019
2.688.828
533.551
33.503
3.255.882

Μισθοί & ημερομίσθια
Κοινωνική ασφάλιση
Λοιπές παροχές

ΣΥΝΟΛΟ

30/6/2018
2.760.501
538.734
76.400
3.375.635

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019
2.688.828
533.551
33.503
3.255.882

30/6/2018
2.747.670
536.734
76.400
3.360.804

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία έχει ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
30/6/2019
30/6/2018

130
130

5.6 Έξοδα διάθεσης.
ΟΜΙΛΟΣ

Αμοιβές & Έξδα Πρ/κού
Αμοιβές & Έξδα Τρίτων
Έξδα Προβολης-Διαφήμησης
Τηλεπικοινωνίες
Αποσβέσεις
Ενοίκια
Λοιπά Έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

30/6/2019
1.092.430
47.963
138.175
16.387
73.913
157.208
228.006
1.754.082

ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2018
1.108.764
27.266
157.956
11.597
70.233
132.232
240.602
1.748.650

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019
1.092.430
47.963
138.175
16.387
73.913
157.208
222.574
1.748.650

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2018
1.108.764
27.266
157.956
11.597
70.233
132.232
200.994
1.709.042
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5.7 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας.
ΟΜΙΛΟΣ

Αμοιβές & Έξδα Πρ/κού
Αμοιβές & Έξδα Τρίτων
Έξδα Προβολης-Διαφήμησης
Τηλεπικοινωνίες
Αποσβέσεις
Ενοίκια
Λοιπά Έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2019
714.739
129.854
103.554
10.879
34.715
78.864
66.292
1.138.898

30/6/2018
842.713
139.676
58.227
8.210
31.917
71.839
85.995
1.238.577

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019
714.739
129.854
103.554
10.879
34.715
78.864
68.219
1.140.825

30/6/2018
842.713
139.676
58.227
8.210
31.917
71.839
59.892
1.212.474

5.9 Χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα.
ΟΜΙΛΟΣ

Τόκοι τραπεζικών δανείων
Προμήθειες εγγυητικών
επιστολών
Λοιπά χρηματοοικονομικα έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2019
30/6/2018 30/6/2019
118.588
132.287
118.588
15.748
34.909
169.245

17.129
41.981
191.398

15.748
34.684
169.020

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2018
131.200
17.129
41.981
190.311

5.10. Φόρος εισοδήματος.
Η ανάλυση του φόρου εισοδήματος έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2019

Φόρος εισοδήματος (τρέχων)
Διαφορές φορολογικού λέγχου
προηγ. Χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος έξοδο (έσοδο)

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2018

30/6/2019

30/6/2018

0

0

0

0

0

52.529

0

52.529

85.838

4.463

85.838

4.463

85.838

56.992

85.838

56.992

Ο Φόρος επί των κερδών διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο συντελεστή φόρου επί των κερδών.
Η διαφορά έχει ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2018
Κέρδος προ Φόρων
71.646
-25.221
94.729
-14.614
Συντελεστής φόρου εισοδήματος
29%
29%
29%
29%
Αναλογών φόρος εισοδήματος
20.777
-7.314
-27.472
-4.238
Αναβαλλόμενος Φόρος επι διαφορών Λογιστικής-48.283
18.211
-48.283
18.211
Φόρος εσόδων μη υποκείμενων σε φορολογία
0
0
0
0
Μεταβολή φορολογικού στντελεστή
-37.555
-13.748
-37.555
-13.748
Φόρος φορολογικών ζημιών
-20.777
7.314
27.472
4.238
Σύνολο
-85.838
4.463
-85.838
4.463

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά, έως ότου οι φορολογικές αρχές
μετά από έλεγχο οριστικοποιήσουν τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές,
στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το
συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 01/07/2014-30/06/2015.
Για τις χρήσεις που λήγουν 30/06/2016, 30/06/2017, 30/06/2018 και οι φορολογικές υποχρεώσεις
της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές. Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει
σχετική πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις που πιθανόν καταλογισθούν σε
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, διότι η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά, λόγω και των φορολογικών
ζημιών που υφίστανται στις εν λόγω ανέλεγκτες χρήσεις ότι οι φόροι που ενδεχομένως
προκύψουν, δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της.

5.11. Κέρδη/ζημίες ανά μετοχή.
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών/ζημιών ανά μετοχή έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019
30/6/2018
30/6/2019
30/6/2018
(Ποσά σε ευρώ)
Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους
Μεσοσταθμικός αριθμός
μετοχών
Βασικά και μειωμένα κέρδη κατά
μετοχή (ποσά σε ευρώ)
Κέρδη (Ζημιές) που αναλογούν
στη Μητρική Εταιρία
Κέρδη (Ζημιές) ανά μετοχή που
αναλογούν στη Μητρική Εταιρία
(ποσά σε ευρώ)

-14.192

-89.685

8.891

-71.606

9.907.500

9.907.500

9.907.500

9.907.500

-14.192

-89.685

8.891

-71.606

-0,00143

-0,00905

0,00090

-0,00723

6. Λοιπές επεξηγήσεις για τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων.
6.1. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών
στοιχείων των εταιρειών της εταιρείας.
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6.2 Εγγυήσεις.
Η Εταιρεία στις 30/06/2019 είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συμβάσεων
συντήρησης μηχανογραφικού εξοπλισμού, συνολικού ύψους € 345 χιλ.
6.3. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην περιουσιακή κατάσταση των
εταιρειών της εταιρείας.
6.4. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
6.5. Εποχικότητα.
Η δραστηριότητα της εταιρείας δεν υπόκειται σε ουσιώδεις εποχικές διακυμάνσεις.
7. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς
(διακυμάνσεις στα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος
ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της
αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που προκύπτει από την
αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του
κόστους και των πωλήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:
Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της
εταιρείας,
• σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων
για την μείωση των κινδύνων και
• εκτέλεση / εφαρμογή, σύμφωνα με την διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της
διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες,
δικαιώματα υπερανάληψης σε τράπεζες, βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής
ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην χρηματαγορά, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές,
επενδύσεις σε μετοχές.

•

7.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς η έκθεση σε κίνδυνο
συναλλαγματικών ισοτιμιών είναι πολύ μικρή.
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7.2 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου.
Η έκθεση της εταιρείας όσον αφορά των πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019
30/6/2019
30/6/2018
30/6/2018
Πελάτες
3.175.259
3.166.865
2.908.557
2.898.752
Επιταγές εισπρακτέες
616.921
616.921
513.689
513.689
Γραμμάτια εισπρακτέα
5.780
5.780
5.780
5.780
Πελάτες επισφαλείς
742.253
742.253
737.910
737.910

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις
πληροφορίες αυτές στους ελέγχους του πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιμες
χρησιμοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά με τους πελάτες. Η πολιτική της
εταιρείας είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες.
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα
οποία δεν έχουν απομειωθεί σε προηγούμενες ημερομηνίες είναι ικανοποιητικής πιστωτικής
ποιότητας. Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν έχει
ασφαλιστεί με ενέχυρο ή άλλη μορφή πιστωτικής ασφάλισης.
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε εξαιρετικά σημαντικούς
πιστωτικούς κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρείται αμελητέος,
δεδομένου ότι αντισυμβαλλόμενες είναι αξιόπιστες τράπεζες της Ελλάδας.
7.3 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας.
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών
των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών
που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες
χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30
ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο
έτος προσδιορίζονται μηνιαία.
Η Εταιρεία διατηρεί μετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών.
Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα
επαρκές ποσό δανεισμού, με ευνοϊκούς όρους, από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Τα δάνεια της
εταιρείας στη λήξη τους δύνανται να αποπληρωθούν μερικώς ή ολικώς ή να ανανεωθούν. Η
εταιρεία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο ρευστότητας από τη ληκτότητα των δανείων
της, έχει τη δυνατότητα αύξησης της ρευστότητάς της με περαιτέρω δανειοδότησή της, η οποία
μπορεί να γίνει με εκχώρηση απαιτήσεών της και με περαιτέρω δανειοδότηση, η οποία δύναται να
επιτευχθεί με εγγύηση μεταχρονολογημένων επιταγών πελατών τις οποίες η εταιρεία έχει στο
χαρτοφυλάκιό της.
7.4 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου.
Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
• να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (goingconcern) και
• να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και
υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου.
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Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού της Καθαρής Θέσης πλέον των
δανείων μειωμένης εξασφάλισης μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως
αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισμό.
7.5 Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου.
Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών
επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις
είναι συνήθως με σταθερό ποσοστό επιτόκιο. Την 30η Ιουνίου 2019, η εταιρεία είναι εκτεθειμένη
στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της, ο οποίος
υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και της
Καθαρής Θέσης σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +0,5% ή -0,5% (2019: +/0,5%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μια λογική βάση σε σχέση με τις
πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.
ΟΜΙΛΟΣ
Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου
Ποσά σε €
Επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης
Επίδραση στην καθαρή θέση αποτελέσματα χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΣΗ 30/06/2019
0,50%
-0,50%
12.521
-12.521
12.521

-12.521

ΧΡΗΣΗ 30/06/2019
0,50%
-0,50%
12.521
-12.521
12.521

-12.521

Πέραν των ανωτέρω, ο κίνδυνος από την μεταβλητότητα των τιμών των χρεογράφων (στα οποία
έχει επενδύσει η εταιρεία δε θεωρείται σημαντικός για τα οικονομικά αποτελέσματα του).

8. Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005
Οι Ανακοινώσεις – Γνωστοποιήσεις που δημοσίευσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της οικονομικής
χρήσης 01/07/2018 – 30/06/2019, στα πλαίσια της πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δίνονται στον παρακάτω πίνακα και είναι αναρτημένες στο
διαδικτυακό τόπο της εταιρείας (www.cpi.gr), καθώς και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
(www.ase.gr).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΘΕΜΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

4/12/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

28/12/2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ
ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
30/10/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΠΧΠ 01/07/2017-30/6/2018

30/10/2018

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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29/3/2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΠΧΠ 01/07/2018-31/12/2018

29/3/2019

6ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
3340/2005

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ-ΕΝΤΥΠΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ν.

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ

31/10/2018

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

29/3/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ΜΗΝΟΥ

Ταύρος, 26/10/2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύvωv Σύμβoυλoς

Χρήστoς Παπαθάvoς
ΑΔΤ ΑΒ 649762

Το Εξουσιοδοτημένο Μέλος

Ο Λογιστής

Κων/νος Σκούρας
AΔT ΑΙ 555733

Γεώργιος Αντύπας
ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 9604
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

MN

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69

CPI AE HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ¨: 1788301000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)
Ε∆ΡΑ: ΡΑΦΑΗΛΙ∆Η 1, ΤΑΥΡΟΣ ΤΚ 17778
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28-04-2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ''CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ''. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται
οι Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και η Έκθεση Επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Αρµόδια Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιευθυνση Α.Ε. και Πίστεως
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Παπαθάνος Χρήστος.
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.cpi.gr
Ηµεροµηνία Έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας : 29 Οκτωβρίου 2019.
Σύμβουλοι:
Ελεγκτική εταιρεία: PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Χατζηαντώνης - Φωταράς Κων/νος, Σκούρας Κων/νος, Τσαδήμα Σοφία
Νόµιµος ελεγκτής: Μακρής Ιωάννης
Πίγκα Ελένη, Γαβαλά Αδαμαντία, Ζαριφόπουλος Παναγιώτης.
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύµφωνη γνώµη
Αθανασιάδης Γεώργιος, Καραμανής Αδαμάντιος.
(Τα αναφερόμενα κατωτέρω ποσά είναι εκφρασμένα σε €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΣΟΔΟΥ
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενοποιημένα και μη ενοποιημένα
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/7/2017
1/7/2017
(ποσά εκφρασμένα σε €)
(ποσά εκφρασμένα σε €)
01/07/201801/07/201830/6/2019
30/6/2018
30/6/2019
30/6/2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30/6/2018
30/6/2018
30/06/2019
30/06/2019
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
180.020
169.448
210.758
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
166.151
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Κέρδη (-Ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
145.172
145.172
136.474
71.646
-25.221
94.729
-14.614
136.474
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
892.903
905.757
936.875
Πλέον / Μείον προσαρµογές για :
1.036.107
Αποθέµατα
2.442.716
2.442.716
2.168.152
Αποσβέσεις
225.798
227.414
225.798
227.414
2.175.120
Απαιτήσεις από Πελάτες
Προβλέψεις
3.799.429
3.791.035
3.684.539
-1.297
-34.385
-1.297
-34.385
3.694.344
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
1.053.782
1.026.509
686.167
Συναλλαγµατικές διαφορές
0
0
0
0
630.873
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
προοριζόµενα για πώληση
55.974
55.974
56.354
δραστηριότητας
20.554
79.498
20.554
79.498,01
56.354
8.569.995
7.895.424
8.536.612
7.879.319
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα
169.020
190.311
169.020
190.310,98
Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
Μετοχικό κεφάλαιο
δραστηριότητες:
2.972.250
2.972.250
2.972.250
2.972.250
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
-110.334
-30.614
172.322
Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων
-267.596
316.908
-274.564
323.876,32
115.686
2.861.916
3.087.936
2.941.636
3.144.572
Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
-683.604
-823.571
-653.261
-770.485,27
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
0
0
0
0
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
535.831
126.173
488.310
57.316
2.861.916
3.087.936
2.941.636
3.144.572
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
Μείον:
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις
0
0
0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-169.020
-190.311
-169.020
-190.311
0
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
120.214
120.214
95.549
0
-52.529
0
-52.529
95.549
Καταβεβλημένοι φόροι
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
2.504.164
2.504.164
2.156.910
0
0
0
0
2.156.910
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
3.083.700
2.970.597
2.482.287
2.555.028
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
-98.668,44
-185.712,59
-99.731,10
-183.909
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση
δραστηριότητες (α)
0
0
0
0
5.708.079
4.807.488
5.594.976
4.734.747
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
8.569.995
7.895.424
8.536.612
7.879.319
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
-195.586
-208.087
-195.586
-208.087
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τρέχουσα
περίοδος

Συγκρίσιμη
περίοδος

01/07/201830/06/2019
16.137.028
2.916.676

1/7/2017
30/6/2018
14.849.953
2.823.262

240.891
71.646
-14.192

158.704
-32.694
-82.213

263.750
94.729
8.891

175.697
-14.614
-71.606

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

-14.192
0
0

-82.213
0
0

8.891
0
0

-71.606
0
-29.856

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

-14.192

-82.213

8.891

-101.462

-14.192

-82.213

8.891

-101.462

Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη/(-ζημίες)
Κέρδη/(-ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/(-ζημιές) προ φόρων
Κέρδη/(-ζημιές) μετά από φόρους (Α)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων
παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα Πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά

8.579

11.649

8.579

11.649

-187.007

-196.439

-187.007

-196.439

0
9.084.601

0
5.108.193

0
9.084.601

0
5.108.193

-8.737.347
0

-4.832.206
0

-8.737.347
0

-4.832.206
0

347.254

275.987

347.254

275.987

61.578

-106.164

60.515

-104.361

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου

149.760

255.925

137.265

241.626

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

211.338

149.760

197.780

137.265

διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

Κατανεμόμενα σε:

-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη/-Ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε
€)

0

0

0

0

-0,00143

-0,00830

0,00090

-0,01024

Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

466.689

324.693

489.548

403.111
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά εκφρασμένα σε €)

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες:
1. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επι των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και του οµίλου.

73
74
75
76
77

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έδρα της εταιρείας
CPI Cyprus Ltd Λεμεσός
CPI BG Ltd
Σόφια

90
91
92
93
94
95
96

Συγκρίσιμη
περίοδος

1/7/2017
30/6/2018
14.891.521
2.833.746

70
71
72

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Τρέχουσα
περίοδος

01/07/201830/06/2019
16.154.683
2.920.028

(ποσά εκφρασμένα σε €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1/7/2018 και 1/7/2017 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

2. Οι εταιρείες του ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, ποσοστο συμμετοχής και μέθοδο ενοποίησης που
περιλαμβάνονται στις οικονομικές κατασεις είναι οι εξής:
Χώρα
εγκατάστασης
Κύπρος
Βουλγαρία

% Συμ/χής
100%
100%

Μέθοδος
ενοποίησης
Ολική
Ολική

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην
καθαρή θέση (Μεταβολή λογιστικής πολιτικής ι.f.r.s. 9.
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/06/2019 και 30/06/2018 αντίστοιχα)

3. Oι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα-έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου
και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της περιόδου, που έχουν προκύψει
από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, καθώς επίσης οι
συναλλαγές και οι συνολικές αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης έχουν ως εξής:
α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
3.285 €
0€
0€
0€
318.896 €
0€
0€

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
0€
321.750 €
116.530 €
41.669 €
318.896 €
0€
0€

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/06/2019
30/06/2018

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/06/2019
30/06/2018

3.087.936

3.200.005,08

3.144.572

3.246.035

-14.192
-18.433
-193.395

-82.213

8.891
-18.433
-193.395

-71.606
-29.856

-29.856,00

2.861.916

3.087.936

2.941.635

3.144.573

0

4. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις περιλαµβάνονται στη σηµείωση 5.10 των Οικονοµικών Καταστάσεων.
5. ∆εν διενεργήθηκαν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, για επιδικες ή υπο διαιτησία διαφορές,
καθώς επίσης <<Λοιπές Προβλέψεις>>, καθόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
6. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται
να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.

7. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού είναι:
Μισθωτοί :

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2019
30/6/2018
130
132

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2019
30/6/2018
130
132

Ταύρος 26/10/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 649762

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
Α.Δ.Τ. AI 555733

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ
AΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 9604
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