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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 
 

 
 
Η συνημμένη  Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας ‘’CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’, την 27/03/2020, και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο, στη διεύθυνση : www.cpi.gr. 
 
Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Ραφαηλίδη 1, ΤΚ 17778, ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Εμπορίου Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως. 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

‘’CPI  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’ 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ’ του άρθρου5 του Ν. 
3556/2007,  δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (01.07.2019 – 31.12.2019)  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 του Ομίλου και της 
Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως και 5 του 
άρθρου 5,του Ν. 3556/2007. 
 
(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιμετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του Άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 
 
 
Ταύρος Αττικής,  27 Μαρτίου 2020.  
 

Οι δηλούντες - βεβαιούντες 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                           Τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη 
& Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 
Χρήστος Παπαθάνος                             Σοφία Τσαδήμα                   Αθανασιάδης Γεώργιος 
   Α.Δ.Τ. ΑΒ 649762                             Α.Δ.Τ.  ΑΚ 546474                    Α.Δ.Τ.   ΑΙ 628302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

 4

«CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7/2019- 31/12/2019. 

 
 
 
Η παρούσαέκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Η παρούσα έκθεση, παραθέτει πληροφορίες που προβλέπονται από την ισχύουσα, για την 
κατάρτισή της, νομοθεσία και σκοπεύει στο να πληροφορήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο: 
 
 Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, την πορεία του Ομίλου και της Εταιρείας 
κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς και για τις μεταβολές που έγιναν. 
 Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της 
τρέχουσας περιόδου. 
 Για τους ενδεχόμενους κινδύνους και τις συναλλαγές με τα συνδεόμενα μέρη. 
 
Α.   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ. 
 
Κατωτέρω παρατίθενται τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της 
Εταιρείας της παρούσας περιόδου με τα ποσά της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης 
χρήσης.  
 
Α.1  Κύκλος εργασιών. 

Ο κύκλος εργασιών, της παρούσας περιόδου, καθώς  και οι μεταβολές του, της παρούσας 
περιόδου, του Ομίλου και της Εταιρείας, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούμενης χρήσης, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/7/2019- 31/12/2019 7.785 7.785
1/7/2018- 31/12/2018 8.134 8.048

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) -350 -264
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) % -4,3% -3,3%  

 
 
Α.2.  Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης 
 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1/7/2019- 31/12/2019 1.519 1.519
1/7/2018- 31/12/2018 1.388 1.371

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) 131 148
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) % 9,4% 10,8%  

 
H αύξηση των μικτών κερδών ν οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια μείωσης στοιχείων του 
κόστους. 
 



CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

 5

Α.3 Αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 
 
Οι διακυμάνσεις του EBITDA στην παρούσα περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη της 
προηγούμενης χρήσης, στον Όμιλο και στην Εταιρεία, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
 

EBITDA ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/7/2019- 31/12/2019 283.263 290.988
1/7/2018- 31/12/2018 51.446 73.046

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) 231.817 217.942
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) % 450,6% 298,4%  

 
 
 
Α.4 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
 
Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έξοδα) διαμορφώθηκαν σε119 χιλ. € για τον Όμιλο και σε 
119 χιλ. €για την εταιρεία. Στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, 1/7/2018-
31/12/2019,  τα ποσά είχαν διαμορφωθεί σε 71χιλ. € για τον όμιλο και σε 68χιλ. €  για την 
Εταιρεία.  
 
Α.5. Μικτά κέρδη 
 
Το ποσοστό του μικτού περιθωρίου κέρδους, στην παρούσα περίοδο, διαμορφώθηκε σε 
19,5%για τον Όμιλο και για την Εταιρεία, ενώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης 
χρήσης17% για τον Όμιλο και για την Εταιρεία. Τα ποσοστά του μικτού κέρδους επηρεάζονται 
βασικά απο το ποσοστό της Εταιρείας δεδομένου οτι το σύνολο του οι ενοποιούμενες εταιρείες 
δεν πραγματοποίησαν πωλήσεις. Στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ο τζίρος  
των ενοποιούμενων θυγατρικών εταιρειών ανήλθε συνολικά σε 86 χιλ. €. 
 
Α.6. Αποτελέσματα προ φόρων 
 
Στην παρούσα περίοδο τα  καθαρά αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 
ζημίες 81χιλ. € , έναντι ζημιών 134 χιλ. € της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης 
οικονομικής χρήσης, (βελτίωση) κατά 53 χιλ. €). Για την Εταιρεία, στην παρούσα οικονομική 
περίοδο το προ φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημίες 74 χιλ. € έναντι 110χιλ. €, της 
αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, (μείωση βελτίωση) κατά 36 
χιλ. €), η οποία είναι αποτέλεσμα κυρίως των εσόδων από ακυρωθείσες προβλέψεις 
προηγουμένων χρήσεων ποσού 71 χιλ. €. 
 
Α.7  Αποτελέσματα μετά από φόρους 
 
Τα   καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους, του Ομίλου  διαμορφώθηκαν σε ζημίες 153 χιλ. € 
και της Εταιρείας σε 146 χιλ. €. Στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης Οικονομικής Χρήσης 
ο Όμιλος εμφάνισε ζημίες 181 χιλ. € και η Εταιρία οι ζημίες της ήσαν 157χιλ. €. Δηλ. είχαμε μία 
βελτίωση κατά 28 χιλ. € για τον Όμιλο και 11 χιλ. € για την Εταιρεία. 
 
 
Β.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. 

Β.1 Στις 4Μαρτίου 2020 πραγματοποιήθηκε, στην έδρα της εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική 
συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Σ’ αυτή παραβρέθηκαν μέτοχοι που αντιπροσώπευαν το 
67,80% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.717.046 μετοχές επί συνόλου 9.907.500). Η 
γενική συνέλευση, ομόφωνα, πήρε τις παρακάτω αποφάσεις: 
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1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019, (απλή – 
ενοποιημένη) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 
 
2. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2018-30/06/2019 
και απαλλάχθηκε ο Ορκωτό Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις 
και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019. 
 
3. Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
4. Ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.  
 
5. Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020 
 
6. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 
1/7/2018-30/06/2019 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 1/7/2019-
30/06/2020 
 
7. Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την 
επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.  
 
8. Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
Β.2. Λοιπά σημαντικά γεγονότα. 

Κατά τη διαρρεύσασα περίοδο συνεχίσθηκαν οι επενδύσεις της εταιρείας προς την κατεύθυνση 
απόκτησης μεγαλύτερου μεριδίου στις αγορές στόχους και της αποδοτικότερης λειτουργίας της, 
ενώ συνέχισε τις προσπαθειες μείωσης των κινδύνων.  
 
Γ. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
 
Γ.1  Ίδια κεφάλαια 
 
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου εμφανίζονται μειωμένα κατά 153χιλ. €σε σύγκριση με τη χρήση που 
έληξε στις 30/06/2019.Για την εταιρεία η αντίστοιχη μείωση ανέρχεται σε 146 χιλ. €. Η μεταβολή 
αυτή οφείλεται,κυρίως, στις ζημίες της τρέχουσας περιόδου. 
 
 
Γ.2  Άϋλα και ενσώματα πάγια  
 
Τα πάγια, ενσώματα και άϋλα, μειώθηκαν οριακά κατά 2. χιλ. €, σε σύγκριση με τη χρήση που 
έληξε στις 30/06/2019.H μεταβολή είναι αποτέλεσμα των νέων προσθηκών και των αποσβέσεων 
της περιόδου. 
 
Γ.3  Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα εμφανίζονται αυξημένα κατά 747 χιλ. € στον Όμιλο και στην εταιρεία σε 
σύγκριση με τη χρήση που έληξε στις 30/06/2019. Η αύξηση αυτή των αποθεμάτων είναι 
συγκυριακή. 
 
Γ.4. Υποχρεώσεις  
 
Οι υποχρεώσεις  του Ομίλου, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, ανέρχονται στο τέλος της 
περιόδου στο ποσό των 6.784 χιλ. € έναντι 5.708 χιλ., της αντίστοιχης 30/06/2019. Τα αντίστοιχα 
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ποσά για την Εταιρεία ανέρχονται σε 6.771 χιλ. €  έναντι 5.495χιλ. €. 
 
Γ.5 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε 496.338 € έναντι501.081 € της χρήσης 
που έληξε στις 30/06/2019.. Τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία ανέρχονται σε 492.869  €  έναντι 
497.762. € της 30/06/2019. 
Δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, προς ασφαλιστικούς φορείς ή 
υποχρεώσεις σε ρύθμιση. 
 
Γ.6  Απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις του Ομίλου ανέρχονται σε 4329 χιλ. € έναντι 4825  χιλ. € της χρήσης που έληξε στις 
30/06/2019. Η μείωση κατά 496 χιλ. €,  οφείλεται βασικά στη μείωση των απαιτήσεων της 
Εταιρείας  από πελάτες της, το συνολικό ποσό των οποίων (για την Εταιρεία) διαμορφώθηκε σε 
3404 χιλ.  στις 31/12/2019 έναντι 3.791 χιλ. € στις 30/06/2019. 
 
Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
 

Κίνδυνος από την εξάπλωση του κορωνοϊού: 
 
Η πρόσφατη εμφάνιση επιδημίας κορωνοϊού (coronavirus, Covid-19) αναμένεται να προκαλέσει 
παροδική αρνητική επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία. Οι επιπτώσεις του Covid-19 στα 
επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εύρος της πιθανής 
παγκόσμιας επέκτασής του και του χρονοδιαγράμματος περιορισμού του. Πολλές χώρες σε όλο 
τον κόσμο-μεταξύ αυτών και η Ελλάδα-έχουν λάβει μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
ιού (ταξιδιωτικοί περιορισμοί, μέτρα απομόνωσης (καραντίνα), αναστολή οικονομικής 
δραστηριότητας, περιορισμοί κυκλοφορίας κλπ.), ενίσχυση της ικανότητας των συστημάτων υγείας 
για την αντιμετώπιση της επιδημίας και της ανάσχεσης της αναταραχής τόσο στην προσφορά όσο 
και στην ζήτηση μέσω δημοσιονομικών μέτρων. Ο Όμιλος παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις 
σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες 
που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19. Έχει θέση σε εφαρμογή πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
δραστηριοτήτων του σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Λαμβάνει προληπτικά μέτρα 
για την ασφάλεια των εργαζομένων, έχει εφαρμόσει σε εκτεταμένο βαθμό τηλεργασία είναι δε σε 
ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών του σε καθεστώς λειτουργίας με 
προσωπικό ασφαλείας, καθώς παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις όπως 
επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο. Δεδομένου ότι το 
φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη οι ποσοτικές και ποιοτικές του επιπτώσεις στη λειτουργία του 
Ομίλου και της Εταιρείας είναι υπό αξιολόγηση. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί 
στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον κορωνοϊό (Covid-19) και έχει αυξήσει το επίπεδο ετοιμότητας του 
ως προς την λήψη αποφάσεων, πρωτοβουλιών και πολιτικών για την προστασία του κεφαλαίου 
και της ρευστότητας καθώς και την εκπλήρωση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των επιχειρηματικών 
του σχεδίων.  
 
 
Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία 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.   
 
Ε.1 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος και βασικά η Εταιρεία, η οποία έχει σχεδόν το σύνολο των απαιτήσεων του Ομίλου,  έχει 
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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 
της εταιρείας, γίνονται μετά από αυστηρό πιστωτικό έλεγχο της φερεγγυότητας των πελατών της. 
Στην περίπτωση περαιτέρω ακραίας επιδείνωσης των συνθηκών της αγοράς με συνέπεια την 
αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεών της από τους πελάτες της, ενδεχομένως να δημιουργηθεί 
πρόβλημα ρευστότητας στην εταιρεία. Η εκτίμησή μας είναι ότι ο κίνδυνος αυτός δεν θα ενταθεί και 
αυξηθεί περαιτέρω. Παρ’ όλα αυτά η Εταιρεία  δημιουργεί αποθεματικά για κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου. 
 
Ε.2 Κίνδυνος ταμειακών ροών 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθενται 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 και της εταιρείας. Ωστόσο η Εταιρεία  διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια και 
πιστωτικά όρια. 
 
Ε.3.Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό με επαρκή εγκεκριμένα πιστωτικά όρια 
μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου 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 θα γίνει με εκχώρηση απαιτήσεών της. 
 

Ε.4. Kίνδυνος επιτοκίου: 

Ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς τις μεταβολές των επιτοκίων προκειμένου να αποφασίσει για τις 
μορφές δανεισμού της, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κόστους. 
Σημειώνεται ότι για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας 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.  Οι Εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν Τραπεζικό 
δανεισμό. 
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. 
 
Ε.5 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Η πλειονοψηφία των συναλλαγών καθώς επίσης οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου και  
της εταιρείας είναι σε ευρώ και η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σοβαρό συναλλαγματικό κίνδυνο. 
Ωστόσο παρακολουθεί τις εξελίξεις των ισοτιμιών προκειμένου να λάβει μέτρα αντιμετώπισής του.  
 
Ε.6 Κίνδυνος αποθεμάτων 
 
Τα είδη που εμπορεύεται η εταιρεία ανήκουν αφ’ ενός στην κατηγορία της υψηλής τεχνολογίας και 
υψηλού κινδύνου τεχνολογικής απαξίωσής των και αφετέρου στα ανταλλακτικά που διατηρούν την 
αξία τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο Όμιλος  εταιρεία διενεργεί συχνές αποτιμήσεις των 
αποθεμάτων της, προκειμένου η αξία που αναγράφεται στις οικονομικές του καταστάσεις να μην 
αποκλίνει από την ρευστοποιήσιμη αξία των.  Επίσης η εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα φυσικά 
και άλλα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει άλλους κινδύνους των αποθεμάτων (κλοπές, 
φυσικές καταστροφές). 
 
Ε.7 Κίνδυνος αγοράς 
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Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία απευθύνεται στο επαγγελματικό τμήμα της αγοράς και όχι στο 
καταναλωτικό,  η μείωση της αγοραστικής δύναμης της Ελληνικής κοινωνίας έχει επίπτωση και 
στις πωλήσεις της εταιρείας.  

 
Ε.8 Λοιπές πληροφορίες  
 
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ή της Εταιρείας 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 στις 31/12/2019 ήταν 132 άτομα και στις 31/12/2018 
133 άτομα. Για την εταιρεία τα αντίστοιχα νούμερα του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 
132και 133άτομα. 
 
Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με τις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της 
30/06/2019,. με εξαίρεση τις αλλαγές που προέκυψαν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. 
 
Δεν έγινε οιαδήποτε διακοπή εκμετάλλευσης ή κλάδου της εταιρείας. 
 

Η Εταιρεία δεν εξέδωσε νέες μετοχές και δεν κατέχει μετοχές της η ιδία ή μέσω τρίτων. 
 
ΣΤ. 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 στη διάρκεια της 
τρέχουσας περιόδου (01/07/2019-31/12/2019) και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της περιόδου,(31/12/2019, που έχουν προκύψει από 
συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως 
εξής: 
 
α) Διεταιρικά έσοδα και έξοδα. 
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31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Αγορές υπηρεσιών από 
συνδεδεμένες επταιρείες 111.888 150.000 150.000 150.000

Αγορές υπηρεσιών από θυγατρικές 0 0 3.069 15.137
Αμοιβές Μελών Διοίκησης και 
Διευθυντικών Στελεχών 168.355 170.630 168.355 170.630

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Απαιτήσεις από θυγατρικές 0 0 0 116.530
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 0 0 41.669 41.669
Υποχρεώσεις προςσυνδεδεμένες 0 25.000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
β) Αμοιβές  Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών στελεχών. 
 

Συνδεδεμένο φυσικό πρόσωπο €

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 24.533
Διευθυντικά Στελέχη 143.582

ΣΥΝΟΛΟ 168.115  
 
 
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 τον Όμιλο ή 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 καταβάλλεταιό,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. 
 

 

 Έρευνα και ανάπτυξη. 

 

Η Εταιρεία δεν διεξάγει έρευνα και δεν διαθέτει τμήμα ανάπτυξης. 
 

 Υποκαταστήματα. 

 

Δεν υπάρχουν υποκαταστήματα της εταιρείας. 
 
Η παρούσα εξαμηνιαία  έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/07/2019-
31/12/2019, έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.cpi.gr. 
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Ταύρος 27 Μαρτίου 2020. 
 

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: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής  Τ.Κ. 17778 

 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
 

(Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34) 
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I. Κατάσταση Οικονομικής θέσης  
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Ενσώματα πάγια 4.1 575.427 563.414 575.427 563.414
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.2 130.376 145.172 130.376 145.172
Δικαιώματα χρήσης παγίων 4.3 771.140 0 771.140 0
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που 
ενοποιούνται 0 0 3.000 3.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.4 253.414 325.487 253.414 325.487
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων 4.5 55.974 55.974 55.974 55.974
Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις 4.6 187.665 184.022 186.948 183.304

1.973.997 1.274.069 1.976.279,14 1.276.351

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Αποθέματα 4.7 3.190.400 2.442.716 3.190.400 2.442.716
Εμπορικοί χρεώστες 4.8 3.404.652 3.799.429 3.404.652 3.791.035
Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 737.236 842.443 828.766 828.729
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 186.043 211.338 166.439 197.780
Σύνολο κλυκλοφορούντος 
ενεργητικού 7.518.332 7.295.927 7.590.258 7.260.261
Σύνολο ενεργητικού 9.492.328 8.569.995 9.566.537 8.536.612

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 2.972.250 2.972.250 2.972.250 2.972.250
Λοιπά αποθεματικά 3.902.091 3.902.091 3.902.091 3.902.091
Κέρδη/(ζημιές) εις νέον -4.165.870 -4.012.425 -4.078.425 -3.932.705

2.708.471 2.861.916 2.795.916 2.941.636
Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.708.471 2.861.916 2.795.916 2.941.636

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις
Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 115.043 115.043 115.043 115.043
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 4.9 357.718 0 357.718
Προβλέψεις 5.171 5.171,00 5.171 5.171

477.933 120.214 477.933 120.214
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 2.583.937 2.015.286 2.574.171 2.002.994
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 4.10 496.338 501.082 492.869 497.762
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 4.9 417.042 0 417.042 0
Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις 4.11 2.170.205 2.504.164 2.170.205 2.504.164
Λοιπές υποχρεώσεις 638.403 567.332 638.403 469.841

6.305.924 5.587.865 6.292.689 5.474.761
Σύνολο υποχρεώσεων 6.783.857 5.708.079 6.770.622 5.594.976
Σύνολο παθητικού 9.492.328 8.569.995 9.566.537 8.536.612

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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II. Κατάσταση συνολικών εσόδων της περιόδου 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 
 

Σημ.
1/7/2019-

31/12/2019
1/7/2018-

31/12/2018
1/7/2019-

31/12/2019
1/7/2018-

31/12/2018

Έσοδα (πωλήσεις) 7.784.552 8.134.575 7.784.552 8.048.135
Κόστος πωλήθέντων 6.265.058 6.746.194 6.265.058 6.677.416
Μικτό κέρδος 1.519.493 1.388.381 1.519.493 1.370.718
Άλλα έσοδα 91.412 111.110 11.264 111.110
Εξοδα διάθεσης -935.828 -916.377 -935.828 -877.027
Εξοδα διοίκησης 811.039 -634.421 811.039 -634.508
Άλλα έξοδα -26.843 -12.398 -17.289 -12.398

Κέρδη (-ζημίες) προ φόρου , 
χρηματοοικονομικών και 
επενδ. Αποτελεσμάτων. 37.196 -63.705 44.920 -42.104
Χρηματοοικονομικά έσοδα 13 630 13 630
Χρηματοοικονομικά έξοδα 118.580 -71.201 -118.581 -68.956
Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων -81.372 -134.275 -73.648 -110.431
Φόρος εισοδήματος (-Έξοδο) 4.12 -72.073 -46.485 -72.073 -46.485
Ζημίες μετά από φόρους -153.445 -180.760 -145.721 -156.916
Λοιπά συνολικά έσοδα 0 0 0 0
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 
ΦΟΡΟΥΣ -153.445 -180.760 -145.721 -156.916

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους Εταιρίας -153.445 -180.760 -145.721 -156.916
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00 0 0

-153.445 -180.760 -145.721 -156.916

Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή– βασικά (σε €) -0,01549 -0,01824 -0,01471 -0,01584

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικ
ό από 

έκδοση 
μετοχών 

Αποθεματικά
Σωρευμένα 

κέρδη/ζημίες

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων

Σημ.

Υπόλοιπα 01/07/2018 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.729.768 3.144.573
Αποτέλεσμα περιόδου -156.916 -156.916
Καθαρό εισόδημα 
καταχωρημένο 
απ'ευθείας στη καθαρή 
θέση (αναλογιστικό 

0 0 0

Υπόλοιπα 31/12/2018 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.886.684 2.987.657

Υπόλοιπα 01/07/2019 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.932.705 2.941.636

Προσαρμοσμένα 
υπόλοιπα 01/07/2019

2.972.250 3.082.776 819.315 -3.932.705 2.941.636

Αποτέλεσμα περιόδου -145.721 -145.721

Υπόλοιπα 31/12/2019 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.078.425 2.795.916

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
`

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικ
ό από 

έκδοση 
μετοχών 

Αποθεματικά
Σωρευμένα 

κέρδη/ζημίες

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων

Σημ.

Υπόλοιπα 01/07/2018 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.786.405 3.087.936
Αποτέλεσμα περιόδου -180.760 -180.760
Καθαρό εισόδημα 
καταχωρημένο 
απ'ευθείας στη καθαρή 
θέση (αναλογιστικό 
έλλειμμα)

0 0 0

Υπόλοιπα 31/12/2018 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.967.165 2.907.176

Υπόλοιπα 01/07/2019 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.012.425 2.861.916

Προσαρμοσμένα 
υπόλοιπα 01/07/2019

2.972.250 3.082.776 819.315 -4.012.425 2.861.916

Αποτέλεσμα περιόδου -153.445 -153.445

Υπόλοιπα 31/12/2019 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.165.870 2.708.471

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΏΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ποσά σε €

Ποσά σε €
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IV. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου. 
 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

Λειτουργικές δραστηριότητες
 01/07/2019-
31/12/2019 

 01/07/2018-
31/12/2018 

 01/07/2019-
31/12/2019 

 01/07/2018-
31/12/2018 

Κέρδη (-ζημίες) πρό φόρων -81.372 -134.275 -73.648 -110.431
Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 106.885 115.151 106.885 115.151
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων 139.182 139.182
Προβλέψεις 0 6.258 0 6.258
Αποτελέσματα (έσοδα,έξoδα,κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 12.265 11.370 12.265 11.370
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 118.568 68.946 118.568 68.326

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτων -747.684 -907.295 -747.684 -895.375
Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων 466.885 -552.983 453.684 -532.342
(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 664.433 1.537.282 663.865 1.437.272
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -118.568 -68.946 -118.568 -68.326
Καταβλημένοι φόροι 0 -52.529 0 -52.529

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 560.595 22.980 554.550 -20.625
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων -119.499 -86.787 -119.499 -86.787
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων 
παγίων 3.131 8.577 3.131 3.782
Τόκοι εισπραχθέντες 
Μερίσματα εισπραχθέντα
Εισπράξεις από  διανομή κεφαλαίου θυγατρικής
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -116.368 -78.210 -116.368 -83.005
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 5.115.944 3.815.299 5.115.944 3.815.299
Εξοφλήσεις δανείων -5.449.904 -3.865.740 -5.449.904 -3.856.237
Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις -135.562 0 -135.662 0
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από 
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) -469.522 -50.441 -469.622 -40.938
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων 
και ισοδ . Περιόδου (α)+(β)+(γ) -25.295 -105.671 -31.441 -144.568
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 211.338 137.265 197.780 137.265
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου 186.043 31.593 166.339 -7.303

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 
Οι σημειώσεις επί των  οικονομικών καταστάσεων που ακολουθούν αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
 
1. 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 (CPIAE). 
H CPI ΑΕ δραστηριοποιείται στην αγορά Πληροφορικής από το 1990 ως διανομέας 
προστιθέμενης αξίας στις κάθετες αγορές της εκτύπωσης, της επεξεργασίας εικόνας και της 
ασφάλειας δεδομένων. Από το 2004 η CPI προσφέρει επί πλέον ολοκληρωμένες λύσεις στις 
 αγορές της Εντατικής Λιανικής (συστήματα PointOfSale), στην αγορά της Ψηφιακής επιτήρησης 
και καταγραφής (IP Surveillance), στην αγορά της στην αγορά της Εκπαίδευσης 
(Projectors&InteractiveBoards) ενώ προσφέρει υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων 
(ManagedPrintServices), υπηρεσίες Διαχείρισης Εγγράφων (DocumentManagementServices) και 
Επαγγελματικές Υπηρεσίες (ProfessionalServices) σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς 
Οργανισμούς. H CPI ΑΕ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιρειών SHARP, ΟΚΙ, 
TOSHIBA  και για τα εκτυπωτικά τους  προϊόντα καθώς και των εταιρειών  AVISION (scanners), 
POSIFLEX (POS),  ATIZ,  ενώ εισάγει και διανέμει τα προϊόντα των KODAK, MICROTEK, AXIS, 
OLIVETTI  BenQ, &Docuware μέσα από ένα δίκτυο 1.000 αντιπροσώπων σε ολόκληρη την 
Ελλάδα καθώς και από ένα τμήμα απ’ ευθείας πωλήσεων σε εταιρείες. Η εταιρεία είναι 
πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9001:2000.  
To 2000, η ‘’CPI Α.Ε.’’  εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 
 
Τα κυριότερα στοιχεία της εταιρείας είναι: 
- Έδρα: Δήμος Ταύρου 
- Ταχυδρομική διεύθυνση: Ραφαηλίδη 1, ΤΚ 17778 Ταύρος 
- Διάρκεια εταιρείας: 100  έτη.  
- Η Διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι:www.cpi.gr 
-  
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της περιόδου από 1 Ιουλίου 2019 έως 31 
Δεκεμβρίου 2019εγκρίθηκαν από το  Διοικητικό Συμβούλιο την 27/03/2020. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι : 
1 Παπαθάνος Χρήστος του 

Αριστείδη 
Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Εκτελεστικό μέλος 

2 Χατζηαντώνης-Φωταράς 
Κων/νος του Μόσχου 

Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος 

3 Καραμανής Αδαμάντιος του 
Κων/νου 

Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος 

4 Σκούρας Κων/νος του 
Χρήστου  

Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος       

5 Τσαδήμα Σοφία του 
Γεωργίου 

Μέλος Εκτελεστικό μέλος 

6 Αθανασιάδης Γεώργιος του 
Νικολάου 

Μέλος Εκτελεστικό μέλος 

7 Ζαριφόπουλος Παναγιώτης 
του Γεωργίου 

Μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος        

8 Γαβαλά Αδαμαντία του Μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος        
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Ιωάννη                                
9 Πίγκα Ελένη του Δημητρίου Μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος        

 
 
1.1Η δομή του Ομίλου. 

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (Όμιλος) περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της, ως εξής: 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έδρα της 
εταιρείας

Χώρα 
εγκατάστασης

% 
Συμ/χής

Μέθοδος 
ενοποίησης

CPI Cyprus Ltd Λεμεσός Κύπρος 100% Ολική
CPI BG Ltd Σόφια Βουλγαρία 100% Ολική  

 

2. Βάση σύνταξης  και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και 

υιοθέτηση Νέων Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της εταιρείας, 
συντάχθηκαν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34, με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 
από ορισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά  στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη 
αξία τους  και είναι εκφρασμένες σε ευρώ. 
Δεδομένου ότι οι καταστάσεις αυτές είναι συνοπτικές, πρέπει να συνεξετάζονται με τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2018-30/06/2019. 
 
2.2 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών 
αρχών, Νέων Προτύπων και Διερμηνειών. 
 
Οι Λογιστικές Αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των 
συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν 
υιοθετηθεί από την Διοίκηση, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις 
εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες με εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 30ηΙουνίου 2019 (1/7/2018-
30/06/2019), με εξαίρεση την αλλαγή πολιτικών που προέκυψαν από την πρώτη 
εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16. (Μισθώσεις), του οποίου η εφαρμογή είναι υποχρεωτική από 
την 1/1/2019.  
 
2 .3 Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 

Το Δ.Π.Χ.Α. 16 περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για την αναγνώριση των 
μισθώσεων και τον χειρισμό αυτών επί των οικονομικών καταστάσεων τόσο για τους 
μισθωτές όσο και για τους εκμισθωτές. Το νέο Πρότυπο για τις μισθώσεις εισάγει ένα 
μοντέλο ελέγχου για τον προσδιορισμό των μισθώσεων, διακρίνοντας τις συμβάσεις 
μίσθωσης από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με κριτήριο του εάν το περιουσιακό 
στοιχείο το οποίο αποτελεί αντικείμενο της μίσθωσης ελέγχεται από τον μισθωτή. Το 
πρότυπο αυτό αντικαθιστά τα ακόλουθα Πρότυπα και Διερμηνείες: 
 

• Δ.Λ.Π. 17 "Μισθώσεις" 
• Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 4 "Ο προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση" 
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• ΜΕΔ 15 "Λειτουργικές μισθώσεις- Κίνητρα", και 
• ΜΕΔ 27 "Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται τον νομικό 
τύπο της μίσθωσης" 

Το Δ.Π.Χ.Α. 16 εισάγει σημαντικές αλλαγές στην λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων 
από την πλευρά του μισθωτή υπό την έννοια ότι καταργείται πλέον η διάκριση μεταξύ της 
λειτουργικής και χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως ίσχυε κατά το παρελθόν σύμφωνα με 
το Δ.Λ.Π. 17, και απαιτείται από τον μισθωτή κατά την έναρξη της μίσθωσης η 
αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης και μιας υποχρέωσης από 
την μίσθωση για όλες τις μισθώσεις με εξαίρεση τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις 
μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Αντιθέτως με τις αλλαγές 
που έχουν επέλθει στην λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για τους μισθωτές, οι 
απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 16 για την λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων από την 
πλευρά των εκμισθωτών παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό άθικτες εν συγκρίσει με το Δ.Λ.Π. 
17, και κατά συνέπεια, συνεχίζεται να απαιτείται από τους εκμισθωτές η ταξινόμηση των 
μισθώσεων ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 
16, ο ενδιάμεσος εκμισθωτής (υπεκμισθωτής) πρέπει να ταξινομήσει την υπεκμίσθωση 
ως χρηματοδοτική ή λειτουργική έχοντας ως κριτήριο το περιουσιακό στοιχείο με 
δικαίωμα χρήσης της κύριας μίσθωσης και όχι το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. 
Επιπλέον, το Δ.Π.Χ.Α. 16 παρέχει καθοδήγηση ως προς την λογιστική αντιμετώπιση των 
συναλλαγών πώλησης και επαναμίσθωσης ενός περιουσιακού στοιχείου και απαιτεί εν 
συνόλω την διενέργεια εκτεταμένων γνωστοποιήσεων σε σύγκριση με το Δ.Λ.Π. 17. 

Ο Όμιλος εφάρμοσε για πρώτη φορά το Δ.Π.Χ.Α. 16 την 1η Ιουλίου 2019, 
χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση 
(modifiedretrospectiveapproach). Όλες οι αλλαγές που επήλθαν κατά την μετάβαση στο 
Δ.Π.Χ.Α. 16 αναγνωρίστηκαν την 1η Ιουλίου 2019 ως προσαρμογές στο υπόλοιπο 
έναρξης των αντίστοιχων κονδυλίων της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Ομίλου, 
χωρίς να επαναδιατυπωθούν τα συγκριτικά στοιχεία. 

2.3.1. Επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 

Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17, ο Όμιλος ταξινομούσε κάθε μίσθωση (ως μισθωτής) κατά την 
ημερομηνία έναρξης της εκάστοτε μισθωτικής περιόδου είτε ως χρηματοδοτική είτε ως 
λειτουργική. Με την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 16, ο Όμιλος εφάρμοσε μια ενιαία 
προσέγγιση αναγνώρισης και επιμέτρησης για όλες τις μισθώσεις, εκτός από τις 
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου 
χαμηλής αξίας. Ο Όμιλος επέλεξε να αναγνωρίζει ως έξοδα τα μισθώματα των 
βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και των μισθώσεων υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου 
χαμηλής αξίας με την ευθεία μέθοδο σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης. 

Ο Όμιλος χρησιμοποίησε την διαθέσιμη πρακτική διευκόλυνση κατά την μετάβαση στο 
Δ.Π.Χ.Α. 16, αναφορικά με την δυνατότητα της μη επαναξιολόγησης του εάν μια σύμβαση 
είναι ή περιέχει μίσθωση. Ο ορισμός της μίσθωσης και η σχετική καθοδήγηση του 
Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόστηκε για την επαναξιολόγηση όλων των συμβάσεων μίσθωσης που 
ήταν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2019. Η εν λόγω επαναξιολόγηση δεν επηρέασε σε 
σημαντικό βαθμό το εύρος των συμβάσεων που πληρούν τον ορισμό της μίσθωσης για 
τον Όμιλο. Κατά την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16, ο Όμιλος επέλεξε επίσης να 
χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που παρέχονται από το Πρότυπο 
κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής αυτού: (α) εξαίρεση των αρχικών άμεσων 
δαπανών κατά την επιμέτρηση του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης, (β) αντί 
της διενέργειας ελέγχου απομείωσης, ο Όμιλος βασίστηκε στην αξιολόγηση που είχε γίνει 
πριν την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου για το αν οι μισθώσεις είναι 
επαχθείς εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π. 37 και (γ) χρήση της αποκτηθείσας κατά το παρελθόν 
γνώσης για τον προσδιορισμό της διάρκειας της μίσθωσης, όταν η σύμβαση εμπεριέχει 
δικαίωμα παράτασης ή καταγγελίας της μίσθωσης. 
Εξαιρουμένων των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και των μισθώσεων υποκείμενου 
περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας, ο Όμιλος αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων 
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και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις από μίσθωση για όλες τις μισθώσεις που είχαν 
προηγουμένως ταξινομηθεί ως λειτουργικές. Τα δικαιώματα χρήσης παγίων 
αναγνωρίστηκαν σε ποσό ίσο με το ποσό των υποχρεώσεων από μισθώσεις, 
προσαρμοσμένο με τυχόν προπληρωμές που είχαν προηγουμένως αναγνωρισθεί. Δεν 
υπήρχαν επαχθείς συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες θα απαιτείτο προσαρμογή στο 
περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Οι 
υποχρεώσεις από μισθώσεις αναγνωρίστηκαν βάσει της τρέχουσας αξίας των 
υπολειπόμενων μισθωμάτων, προεξοφλημένων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού κατά 
την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Για μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως 
χρηματοδοτικές, ο Όμιλος αναγνώρισε την λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου της 
μίσθωσης και την υποχρέωση από την μίσθωση αμέσως πριν την μετάβαση, στην 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης και της υποχρέωσης από 
την μίσθωση κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. 

Η επίδραση από την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16 την 1η Ιουλίου 2019 (αύξηση/(μείωση)) 
έχει ως εξής: 
 

 

 
 
Νέα  Πρότυπα,  Διερμηνείες,  αναθεωρήσεις  και  τροποποιήσεις  υφιστάμενων  
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή  
Ένωση  
 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα 
οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2019 ή 
μεταγενέστερα.  

ΕΔΔΠΧΠ 23.<< Ασαφής μεταχείριση του φόρου εισοδήματος 

Η διερμηνεία προσδιορίζει το φορολογητέο κέρδος (φορολογητέα ζημιά), τις φορολογικές 
βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, τους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς 
φόρους και φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα για την λογιστική 
μεταχείριση του φόρου εισοδήματος βάσει του ΔΛΠ 12 (Φόρος Εισοδήματος). 

Η διερμηνεία προβλέπει ότι μια οικονομική οντότητα οφείλει να αξιολογεί την πιθανότητα 

Επίπτωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης την 
31/12/2019 

 Περιουσιακά στοιχεία 

Δικαιώματα χρήσης ακινήτων 602.527,19 
Δικαιώματα χρήσης μεταφορικών μέσων 168.613,15 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 0 
Υποχρεώσεις 
Υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης 774.760,09 

Καθαρή επίδραση στην Καθαρή θέση -3.619,75 

Επίπτωση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος την 31/12/2019 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ακινήτων 95.290,60 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης  μεταφορικών μέσων 43.891,62 

Δαπάνες λειτουργικών μισθώσεων 
-

165.619,92 
Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη) -26.437,70 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 30.057,45 
Ζημίες πρό φόρων 3.619,75 
Φόρος εισοδήματος 0 

Ζημίες μετά  φόρων 3.619,75 
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η αρμόδια φορολογική αρχή να αποδεχθεί τον υιοθετημένο ή προτεινόμενο από την 
οντότητα λογιστικό χειρισμό ενός φορολογικού θέματος (ή μιας ομάδας θεμάτων) στη 
δήλωση φόρου εισοδήματος. 

Εάν η οικονομική οντότητα εκτιμήσει ότι ένας συγκεκριμένος φορολογικός χειρισμός είναι 
το πιθανότερο να γίνει αποδεκτός από τις φορολογικές αρχές, τότε καθορίζει τη 
φορολογική επίδραση αυτού σύμφωνα με τον χειρισμό που έχει ήδη επιλεχθεί. 

Εάν η οικονομική οντότητα εκτιμήσει ότι η συγκεκριμένη φορολογική μεταχείριση, 
συνοδεύεται από υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με την αποδοχή της από την αρμόδια 
φορολογική αρχή, τότε οφείλει να χρησιμοποιήσει το πιθανότερο ποσό ή την 
αναμενόμενη αξία για τον προσδιορισμό της φορολογικής επίδρασης. 

Η παραπάνω απόφαση θα πρέπει να βασίζεται στη μέθοδο που παρέχει καλύτερες 
προβλέψεις για την επίλυση της αβεβαιότητας. 

Η διερμηνεία δεν έχει δεν  έχει επίδραση  στις  ενοποιημένες  και  εταιρικές  
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις.   
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος 
καθορισμένων παροχών» 

Οι αλλαγές του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζουν ότι σε περίπτωση μεταβολής, περικοπής ή 
διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών είναι πλέον υποχρεωτικό το 
κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για το υπόλοιπο της περιόδου 
αναφοράς να προσδιορίζονται βάσει επικαιροποιημένων αναλογιστικών παραδοχών. 
Επιπλέον έχουν συμπεριληφθεί προσαρμογές στο πρότυπο που αποσαφηνίζουν το 
αντίκτυπο τυχόν μεταβολής, περικοπής ή διακανονισμού του προγράμματος στα 
προαπαιτούμενα για το ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση δεν 
έχει επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του 
Ομίλου και της Εταιρίας. 
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροχρόνιες Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και 
Κοινοπραξίες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά μέσα» για μακροχρόνιες επενδύσεις σε συνδεδεμένες ή 
κοινοπραξίες, που αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη συνδεδεμένη ή 
κοινοπραξία, αλλά στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Οι 
αλλαγές περιγράφονται λεπτομερώς στο κείμενο του Προτύπου. Η τροποποίηση δεν έχει 
επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του 
Ομίλου και της Εταιρίας 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν τμήμα του προγράμματος ετήσιων 
βελτιώσεων για το 
2017 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) κύκλος 2015-2017. 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω, υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με ισχύ από την 01.01.2019 και περιγράφουν αλλαγές σε τρία πρότυπα. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» & ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά 
τον έλεγχο επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, οφείλει να προβεί σε 
επανεκτίμηση της προηγούμενης συμμετοχής της στην επιχείρηση αυτή. 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 αποσαφηνίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά 
τον από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, δεν οφείλει να 
προβεί σε επανεκτίμηση της προηγούμενης συμμετοχής της στην επιχείρηση αυτή. 
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ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια οικονομική οντότητα οφείλει να αναγνωρίσει τις 
φορολογικές επιπτώσεις της διανομής μερίσματος στα αποτελέσματα, στα λοιπά 
συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού έχει αρχικώς αναγνωριστεί η 
συναλλαγή ή το γεγονός το οποίο δημιούργησε τα διανεμητέα κέρδη που προκάλεσαν τη 
διανομή μερίσματος. 

ΔΛΠ 23 «Κόστη Δανεισμού» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι εάν μέρος δανείου παραμένει σε εκκρεμότητα αφού 
το συναρτώμενο με αυτό στοιχείο ενεργητικού είναι έτοιμο προς πώληση ή προς τη 
χρήση για την οποία προορίζεται, το σε εκκρεμότητα ποσό του δανείου 
συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό δανεισμό της οντότητας. 
Τροποποιήσεις εφαρμοστέες για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2020 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB) με ισχύ από την 01.01.2020. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων - (εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2018) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε 
τροποποιήσεις σχετικά τον ορισμό της «Επιχείρησης» (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3). 

Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην διευκόλυνση μιας οντότητας κατά τη διαδικασία 
προσδιορισμού της φύσης των δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων που 
αποκτούν ώστε να διαχωριστεί η απόκτηση μια επιχείρησης από αυτήν μιας ομάδας 
περιουσιακών στοιχείων. 

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 τίθενται σε ισχύ από την 01.01.2020 και εφαρμόζονται σε 
συναλλαγές που αφορούν συνενώσεις επιχειρήσεων και αποκτήσεις περιουσιακών 
στοιχείων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης είναι την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2020, κατά συνέπεια, οι οντότητες δεν χρειάζεται να επανεξετάσουν αντίστοιχες 
συναλλαγές που συνέβησαν σε προηγούμενες περιόδους. Η νωρίτερη εφαρμογή 
επιτρέπεται και πρέπει να γνωστοποιείται. 

Η τροποποίηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ  1 και ΔΛΠ 8: Ορισμός της σημαντικότητας – (εκδόθηκε στις 31/10/2018) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε  

τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 (Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων) και το ΔΛΠ 8 
(Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα). 
(τροποποιήσεις) με στόχο την ευθυγράμμιση του ορισμού της «σημαντικότητας» σε όλο 
το εύρος των προτύπων και τη παροχή διευκρινίσεων επί συγκεκριμένων πτυχών του 
ορισμού. 

Ο νέος ορισμός προσδιορίζει ότι: «μια πληροφορία είναι σημαντική από τη στιγμή που 
μπορεί εύλογα να θεωρηθεί πως η παράλειψη, η απόκρυψη ή η ανακρίβεια των 
δεδομένων της θα επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνουν με βάση τις οικονομικές 
καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη 
οντότητα, οι χρήστες αυτών». 

Οι τροπολογίες διευκρινίζουν ότι η σημαντικότητα μιας πληροφορίας εξαρτάται από τη 
φύση ή το μέγεθος της. Μια οικονομική οντότητα οφείλει να εκτιμήσει κατά πόσον οι 
πληροφορίες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, είναι 
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σημαντικές εντός του συνολικού πλαισίου των οικονομικών καταστάσεων. 

 
 
3.   ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ).  
 
Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σε δύο επιχειρησιακούς κλάδους: 
1. Υπηρεσίες και εξοπλισμός γραφείων  και  
2. Εξοπλισμός πληροφορικής.   
 
Τα αποτελέσματα ανά κλάδο δραστηριότητας για την τρέχουσα περίοδο και για την αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν ωςεξής: 

ΟΜΙΛΟΣ
01/07/2019-
31/12/2019

01/07/2019-
31/12/2019

01/07/2019-
31/12/2019

Εξοπλισμός 
Πληροφορική

Υλικά γραφείου, 
συντήρηση & 

επισκευή
Σύνολο

Κύκος εργασιών (πωλήσεις) 4.273.531,66 3.511.020,04 7.784.551,70
Κόστος πωλήθέντων 3.439.366,43 2.825.692,06 6.265.058,49
Μικτά κέρδη 834.165,23 685.327,98 1.519.493,21
Λοιπά έσοδα 50.182,97 41.229,00 91.411,97
Εξοδα διάθεσης -513.746,85 -422.080,76 -935.827,61
Εξοδα διοίκησης -335.445,64 -275.593,23 -611.038,87
Λοιπά έκτακτα έξοδα/έσοδα 
εκμετάλλευσης καθαρά -14.735,95 -12.106,67 -26.842,62
Κέρδη (-ζημίες) προ φόρου , 
χρηματοοικονομικών και επενδ. 
Αποτελεσμάτων. 20.419,75 16.776,33 37.196,08
Χρηματοοικονομικά έσοδα 7,17 5,89 13,06
Χρηματοοικονομικά έξοδα -65.098,10 -53.482,86 -118.580,96
Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων -44.671,17 -36.700,65 -81.371,82
Φόρος εισοδήματος (+Έσοδο) -39.566,34 -32.506,66 -72.073,00
Κέρδη (-Ζημίες) μετά από 
φόρους -84.237,52 -69.207,30 -153.444,82

Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0,00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ 
ΦΟΡΟΥΣ -84.237,52 -69.207,30 -153.444,82
Μετόχους Εταιρίας -84.237,52 -69.207,30 -153.444,82
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00

-84.237,52 -69.207,30 -153.444,82
Κέρδη (-ζημίες) μετά από 
φόρους ανά μετοχή– βασικά (σε 
€) -0,0085 -0,0070 -0,0155
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ           = 9.907.500,00 9.907.500,00 9.907.500,00
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5.211.060,00 4281268,414 9492328,417
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.059.682,73 6.783.857,14 9.843.539,87  
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/07/2019-
31/12/2019

01/07/2019-
31/12/2019

01/07/2019-
31/12/2019

Εξοπλισμός 
Πληροφορική

Υλικά 
γραφείου, 

συντήρηση & 
επισκευή

Σύνολο

Κύκος εργασιών (πωλήσεις) 4.273.531,66 3.511.020,04 7.784.551,70
Κόστος πωλήθέντων 3.439.366,43 2.825.692,06 6.265.058,49
Μικτά κέρδη 834.165,23 685.327,98 1.519.493,21
Λοιπά έσοδα 50.182,97 41.229,00 91.411,97
Εξοδα διάθεσης -513.746,85 -422.080,76 -935.827,61
Εξοδα διοίκησης -336.450,09 -276.418,46 -612.868,55
Λοιπά έκτακτα έξοδα/έσοδα 
εκμετάλλευσης καθαρά -9.491,12 -7.797,65 -17.288,77
Κέρδη (-ζημίες) προ φόρου , 
χρηματοοικονομικών και επενδ. 
Αποτελεσμάτων. 24.660,14 20.260,11 44.920,25
Χρηματοοικονομικά έσοδα 7,17 5,89 13,06
Χρηματοοικονομικά έξοδα -65.098,10 -53.482,86 -118.580,96
Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων -40.430,79 -33.216,86 -73.647,65
Φόρος εισοδήματος (+Έσοδο) -39.566,34 -32.506,66 -72.073,00
Κέρδη (-Ζημίες) μετά από φόρους -79.997,13 -65.723,52 -145.720,65

Λοιπά συνολικά έσοδα 0,00 0,00 0
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ -79.997,13 -65.723,52 -145.720,65
Μετόχους Εταιρίας -79.997,13 -65.723,52 -145.720,65
Δικαιώματα Μειοψηφίας

-79.997,13 -65.723,52 -145.720,65
Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους ανά 
μετοχή– βασικά (σε €) -0,0081 -0,0066 -0,0147
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ           = 9.907.500,00 9.907.500,00 9.907.500,00
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5.251.798,80 4.314.738,32 9.566.537,12
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.716.908,39 3.053.713,16 6.770.621,55  

 
 
Οι πωλήσεις της εταιρείας είναι στο σύνολό τους χονδρικές και γίνονται κατά κύριο λόγο 
στην Ελλάδα. 
 
 
4. Πρόσθετες πληροφορίες επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2019.  
4.1 Ενσώματα πάγια . 
 
4.1.1Ενσώματα πάγια Ομίλου 
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- 

Τεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2018 2.418.418 12.532 88.823 2.392.126 4.911.899

Προσθήκες 1.800 640 840 143.909 147.189

Μειώσεις 0 0 0 216.201 216.201

Μεταφορές 0

30η Ιουνίου 2019 2.420.218 13.172 89.663 2.319.834 4.842.887

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- 

Τεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2018 2.383.786 11.150 79.471 1.806.419 4.141.101

Προσθήκες 3.937 430 5.746 176.167 186.280

Μειώσεις 0 0 0 187.631 187.631

Μεταφορές 0

30η Ιουνίου 2019 2.387.723 11.580 85.217 1.794.955 4.279.476

Αναπόσβεστη αξία 
30/06/2019 32.494 1.591 4.446 524.879 563.411

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- 

Τεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2019 2.420.217,95 13.171,59 89.663,24 2.319.833,76 4.842.886,54

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 116.738,72 116.738,72

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 93.026,65 93.026,65

Μεταφορές 0,00

31η Δεκεμβρίου 2019 2.420.217,95 13.171,59 89.663,24 2.343.545,83 4.866.598,61

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- 

Τεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2019 2.387.723,47 11.580,44 85.216,96 1.794.951,67 4.279.472,54

Προσθήκες 1.997,04 181,32 336,94 86.814,34 89.329,64

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 77.630,51 77.630,51

Μεταφορές 0,00

31η Δεκεμβρίου 2019 2.389.720,51 11.761,76 85.553,90 1.804.135,50 4.291.171,67
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2019 30.497,44 1.409,83 4.109,34 539.410,33 575.426,94

1/7/2019-31/12/2019
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4.1.2. Ενσώματα πάγια της Εταιρείας. 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- 

Τεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2018 2.418.418 12.532 88.823 2.392.126 4.911.899

Προσθήκες 1.800 640 840 143.909 147.189

Μειώσεις 0 0 0 216.201 216.201

Μεταφορές 0

30η Ιουνίου 2019 2.420.218 13.172 89.663 2.319.834 4.842.887

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- 

Τεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2018 2.383.786 11.150 79.471 1.806.419 4.141.101

Προσθήκες 3.937 430 5.746 176.167 186.280

Μειώσεις 0 0 0 187.631 187.631

Μεταφορές 0

30η Ιουνίου 2019 2.387.723 11.580 85.217 1.794.955 4.279.476

Αναπόσβεστη αξία 
30/06/2019 32.494 1.591 4.446 524.879 563.411

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- 

Τεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2019 2.420.217,95 13.171,59 89.663,24 2.319.833,76 4.842.886,54

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 116.738,72 116.738,72

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 93.026,65 93.026,65

Μεταφορές 0,00

31η Δεκεμβρίου 2019 2.420.217,95 13.171,59 89.663,24 2.343.545,83 4.866.598,61

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- 

Τεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2019 2.387.723,47 11.580,44 85.216,96 1.794.951,67 4.279.472,54

Προσθήκες 1.997,04 181,32 336,94 86.814,34 89.329,64

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 77.630,51 77.630,51

Μεταφορές 0,00

31η Δεκεμβρίου 2019 2.389.720,51 11.761,76 85.553,90 1.804.135,50 4.291.171,67
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2019 30.497,44 1.409,83 4.109,34 539.410,33 575.426,94

1/7/2019-31/12/2019
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4.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία. 

Λογισμικά προγρ/τα
Λογισμικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

Λογισμικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2018 3.330.678 3.330.678 3.330.678 3.330.678
Προσθήκες 48.215 48.215 48.215 48.215
Μειώσεις 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0
30η Ιουνίου 2019 3.378.893 3.378.893 3.378.893 3.378.893

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Λογισμικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

Λογισμικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2018 3.194.204 3.194.204 3.194.204 3.194.204

Προσθήκες 39.517 39.517 39.517 39.517
Μειώσεις 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0
30η Ιουνίου 2019 3.233.721 3.233.721 3.233.721 3.233.721

Αναπόσβεστη αξία 30/06/2019 145.172 145.172 145.172 145.172

Λογισμικά προγρ/τα
Λογισμικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

Λογισμικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2019 3.378.893 3.378.893 3.378.893 3.378.893
Προσθήκες 2.760 2.760 2.760 2.760
Μειώσεις 0 0 0 0
Μεταφορές
31η Δεκεμβρίου 2019 3.381.653 3.381.653 3.381.653 3.381.653

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Λογισμικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

Λογισμικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2019 3.233.722 3.233.722 3.233.721 3.233.721
Προσθήκες 17.556 17.556 17.556 17.556
Μειώσεις 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0

31η Δεκεμβρίου 2019 3.251.278 3.251.278 3.251.277 3.251.277

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2019 130.375 130.375 130.377 130.377

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1/7/2019-31/12/2019 

1/7/2018 ΕΩΣ 30/06/2019

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

4.3 Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίστηκαν συνεπεία της πρώτης 
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16. Η ανάλυση της κίνησης τους παρατίθεται κατωτέρω: 
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Κτήρια & 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικα 
Μέσα Σύνολο

Αξία κτήσης:
Προσαρμογές από εφαρμογή 
του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 16 697.818 212.505 910.323
Προσθήκες 0 0 0
Υπόλοιπο 31/12/2019 697.818 212.505 910.323

Σωρευμένες αποσβέσεις
Αποσβέσεις περιόδου 95.291 43.892 139.182
Υπόλοιπο 31/12/2019 602.527 168.613 771.140  
 
 
4.4  Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

 
4.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία αφορούν μετοχές ανωνύμων εταιρειών, μη εισηγμένων σε 

χρηματιστήριο ως κατωτέρω: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Χώρα 
έδρας

% 
Συμμ.

Αξία 
κτήσης

Προβλ. 
Υποτίμ.

Λογιστική 
αξία % Συμμ.

Αξία 
κτήσης

Προβλ. 
Υποτίμ.

Λογιστική 
αξία

ΠΑΡΚΟ 
Εττιχειρίσεων 
Υψηλής 
Τεχνολογίας & 
Έρευνας 
«Τεχνοπολ η -
Ακρόπολη» Α.Ε. ΕΛΛΑΣ 0,90% 58.008 3.000 55.008 0,90% 58.008 3.000 55.008
FIBER SYSTEMS & 
NETWORKS ΑΕ ΕΛΛΑΣ 0 0 0 45,00% 162.380 162.000 380
ATKOSOFTAE ΕΛΛΑΣ 2,45% 184.966 184.000 966 2,45% 184.966 184.000 966
ΣΥΝΟΛΟ 242.974 187.000 55.974 405.354 349.000 56 354

31/12/2019 30/6/2019

 
4.6 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.  
 
Ο Όμιλος έχει μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 187.665.28 και η εταιρεία 186.948, οι οποίες αφορούν 
σε  δοσμένες εγγυήσεις για ενοίκια κτιρίων, μισθωμένων αυτοκινήτων και σε εταιρείες παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
 
 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους 
φόρους 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 140.627 190.773,92 140.627 190.774
Αποτίμηση συμμετοχών 44.880 48.620,00 44.880 48.620
Παροχές προσωπικού 25.866 28.021,47 25.866 28.021
Συμψηφιστές φορολογικές ζημιές 0 12.527,29 0 12.527
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 40.800 44.200,00 40.800 44.200
Λοιπές υποχρεώσεις 1.241 1.344,46 1.241 1.344

Διαφορά απαιτήσεων και υποχρεώσεων 253.414 325.487,14 253.414 325.487,14

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.7 Αποθέματα. 
 
Στην τρέχουσα περίοδο δεν έγιναν πρόσθετες μειώσεις υποτίμησης της αξίας των 
αποθεμάτων καθόσον κρίθηκε ότι οι ρευστοποιήσιμες αξίες στις οποίες έχουν αποτιμηθεί 
είναι αντιπροσωπευτικές των συνθηκών της αγοράς.  
 
4.8 Εμπορικές απαιτήσεις. 
 

 
. 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση  του Δ.Π.Χ.Α  9 και 
υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από απαιτήσεις από πελάτες. 
Οι αναμενόμενος αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές ανέρχονται την 31/12/2019 για την 
εταιρεία και τον όμιλο σε ευρώ 668.715  και συμπεριλαμβάνεται στις  απομειώσεις 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. 
 

Χωρίς 1-90 91 - 180 181-365 Ανω των 365 ΣΥΝΟΛΟ
31/12/2019 Καθυστέρηση Ημέρες Ημέρες Ημέρες Ημέρών Ημέρες

Απαιτήσεις 0 2.924.396 109.468 41.153 991.748 4.066.765
Ποσοστό απωλειών 0,10% 0,50% 3,00%: 15,00% 65,00%
Αναμενόμενες απώλειες 14.622 3.284 6.173 644.636 668.715  
 

4.9 Υποχρεώσεις από μισθώσεις 
 
Από την 01η Ιανουαρίου 2019 οπότε και υιοθετήθηκε το ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις που  
σχετίζονται με χρηματοδοτικές μισθώσεις, ταξινομούνται στις υποχρεώσεις από 
μισθώσεις. Η κίνηση των συνολικών υποχρεώσεων από μισθώσεις παρατίθεται ως 
κατωτέρω: 

Κτίρια & 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
μέσα

Σύνολο

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 697.818 212.505 910.323

Χρηματοοικονομικό κόστος χρήσης 23.191 6.867 30.057

Αποπληρωμές κεφαλαίου -85.026 -50.536 -135.562

Αποπληρωμές τόκων -23.191 -6.867 -30.057

Σύνολο υποχρεώσεων από μισθώσεις 612.791 161.969 774.760  
 
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ανάλογα με το χρόνο εξόφλησής των έχουν ως κάτωθι: 
 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019

Πελάτες 3.607.366 3.917.511 3.607.366 3.909.118

Επιταγές εισπρακτέες 461.309 616.921 461.309 616.921

Γραμμάτια εισπρακτέα 5.780 5.780 5.780 5.780

ΣΥΝΟΛΟ 4.074.455 4.540.212 4.074.455 4.531.819

Μείον προβλεψεις 669.802 740.783 669.802 740.783

ΣΥΝΟΛΟ 3.404.652 3.799.429 3.404.652 3.791.035

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ



CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

 30

Κτίρια & 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
μέσα

Σύνολο

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
325.098 32.620 357.718

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
287.693 129.348 417.042

Σύνολο υποχρεώσεων από μισθώσεις
612.791 161.969 774.760  

 
 
4.10 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Εταιρεία δεν έχει ληξηπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους 
Ασφαλιστικούς φορείς ή οφειλές σε ρύθμιση. 

 
4.11Δανειακές υποχρεώσεις 
 
Οι καθαρές εισροές/εκροές(ληφθέντα/εξοφληθέντα  δάνεια), για την Εταιρεία,  ανήλθαν 
στην τρέχουσα περίοδο συνολικά σε ευρώ  -333.960. για. Τα ποσά της αντίστοιχης 
περιόδου στην προηγούμενη χρήση ήταν €-40.938. Οι θυγατρικές εταιρείες δεν έχουν 
συνάψει τραπεζικά δάνεια. 
 
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. 
 
4.12  Φόρος Εισοδήματος. 
 

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Αναβαλλόμενη φορολογία 72.073 46.485 72.073 46.485

Συνολο φόρου (-έξοδο) 72.073 46.485 72.073 46.485

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Ο φορολογικός συντελεστής επί των καθαρών εσόδων των ανωνύμων εταιρειών στις 31/12/2019 ανέρχεται 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019

Φόρος προστιθέμενης αξίας 411.403 452.222 411.403 452.222
Φόρος αμοιβών προσωπικού 61.990 42.105 61.990 42.105
Φόρος αμοιβών τρίτων 3.228 3.435 3.228 3.435
Φόρος εισοδήματος 0 0 0 0
Λοιποί φόροι 19.718 3.320 16.248 0

ΣΥΝΟΛΟ 496.339 501.082 492.869 497.762
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σε 24%.  
 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 
30/06/2015.Οι  χρήσεις 1/7/2015-30/6/2016, 1/7/2016-30/06/2017, 1/7/2017-
30/06/2018  και η χρήση 1/7/2018-30/06/2019 είναι ανέλεγκτες.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. 
 

4.13 Εποχικότητα. 

  
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητας των  σε 
σχέση με τις ενδιάμεσες περιόδους. 
 

4.14 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη. 

 
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 (01/07/2018-31/12/2018) και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη 
της περιόδου (31/12/2018), που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά 
ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
 

Συναλλαγές/Απαιτήσεις/ 
Υποχρεώσεις 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018

Αγορές υπηρεσιών από θυγατρικές 0 0 3.069 15.138
Αμοιβές Μελών Διοίκησης και 
Διευθυντικών Στελεχών 0 168.355 0 170.630

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Απαιτήσεις από θυγατρικές 0 0 116.530 15.666
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 0 0 41.669 26.584

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών. 
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Συνδεδεμένο φυσικό πρόσωπο €

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 24.533
Διευθυντικά Στελέχη 143.822

ΣΥΝΟΛΟ 168.355  
 
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. 
 

Η Εταιρεία πραγματοποιεί τις συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, μέσα στα πλαίσια των εργασιών της 
και σε καθαρά εμπορική βάση. 
Δεν υπάρχουν δάνεια προς τα συνδεδεμένα μέρη. 

4.15 Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη η 
πανδημία του κορωνοϊού–Covid-1. Με αποφάσεις των Ελληνικών Αρχών από την 11η Μαρτίου 
2020 και από την 18ηΜαρτίου 2020 έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
ιού (ταξιδιωτικοί περιορισμοί, μέτρα απομόνωσης (καραντίνα) αναστολή οικονομικής 
δραστηριότητας, περιορισμοί κυκλοφορίας κλπ.), ενίσχυση της ικανότητας των συστημάτων υγείας 
για την αντιμετώπιση της επιδημίας και της ανάσχεσης της αναταραχής τόσο στην προσφορά όσο 
και στην ζήτηση μέσω δημοσιονομικών μέτρων. Οι οικονομικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα και 
την καθαρή θέση του Ομίλου, κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτιμηθούν επαρκώς. Ο Όμιλος παρακολουθεί προσεχτικά τις 
εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές 
συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19. Έχει θέση σε εφαρμογή πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
δραστηριοτήτων του σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Λαμβάνει προληπτικά μέτρα 
για την ασφάλεια των εργαζομένων, έχει εφαρμόσει σε εκτεταμένο βαθμό τηλεργασία είναι δε σε 
ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών του σε καθεστώς λειτουργίας με 
προσωπικό ασφαλείας, καθώς παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις όπως 
επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο. Οι πιο πάνω 
περιορισμοί και μέτρα αναμένεται να επιφέρουν μείωση στον κύκλο εργασιών κατά την διάρκεια 
του τριμήνου Απριλίου – Μαΐου -Ιουνίου τάξεως 40% γεγονός που θα επηρεάσει τον κύκλο 
εργασιών του  2ο εξάμηνου του Οικονομικού έτους περίπου κατά 25% σε σχέση με την 
προηγούμενη περίοδο. Η ρευστότητα της Εταιρείας εκτιμάται σε ικανοποιητικά επίπεδα λόγω και 
της, πρόσφατης ανανέωσης και αύξησης των πιστωτικών ορίων δανεισμού της Εταιρείας, της 
εντατικοποίησης των προσπαθειών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, και της 
συνεχιζόμενης μέχρι σήμερα ροής πληρωμών από τους πελάτες της Εταιρείας. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον κορωνοϊό (Covid-19) και 
έχει αυξήσει το επίπεδο ετοιμότητας του ως προς την λήψη αποφάσεων, πρωτοβουλιών και 
πολιτικών για την προστασία του κεφαλαίου και της ρευστότητας καθώς και την εκπλήρωση στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό των επιχειρηματικών του σχεδίων.  
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 Με τα δεδομένα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι δεν υφίστανται οι συνθήκες εκείνες που 
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρή αμφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης της 
δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 

Πέραν των αναφερομένων στις οικονομικές καταστάσεις δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που να τις 
επηρεάζουν ή να χρήζουν αναφοράς σε αυτές. 

 
Ταύρος,  27/03/2020 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &            Το  Εξουσιοδοτημένο Μέλος             Ο Οικον. Δ/ντής 
ΔιευθύvωvΣύμβoυλoς    
 
Χρήστoς  Παπαθάvoς                     Σοφία Τσαδήμα                           Γεώργιος Αντύπας 
ΑΔΤ:  ΑΒ 649762                       ΑΔΤ: ΑΚ  546474                              ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 9604 

Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Εισαγωγή 
 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη  κατάσταση 
χρηματοοικονομικής οικονομικής θέσης της Εταιρείας CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ της 31ης Δεκεμβρίου 2019 και τις 
σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης 
περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, 
που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην 
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας 
ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 
(ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από 
τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που 
είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και 
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, 
ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση 
ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να 
εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε 
να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με 
την ενδιάμεσησυνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ    Αθήνα, 30/3/2020 
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132           Ευστάθιος Π. Καγιούλης                                                
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
              Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 13271 

 
 
 


