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Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2019-30/06/2020 της «CPI Ανώνυµος 
Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της 
εταιρείας την 27η Οκτωβρίου 2020. 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 1/7/2019-30/06/2020, οι οποίες 
συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 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 01.07.2019 – 30.06.2020,  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 ∆ιοικητικού 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 και λοιπές πληροφορίες που 
απαιτούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 6 έως 8 του άρθρου 4 του Ν. 
3556/2007, και τις επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

. 
 

 
Ταύρος Αττικής, 27 Οκτωβρίου 2020.  
 

Οι δηλούντες - βεβαιούντες 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ                          Τα ορισθέντα από το ∆.Σ. µέλη 
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
Χρήστος Παπαθάνος                         Σοφία Τσαδήµα            Κωνσταντίνος Σκούρας 
  Α.∆.Τ. ΑΒ 649762                         Α.∆.Τ.  ΑΚ 546474            Α.∆.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 αποτελούν την 
εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2020, 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 2020, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) 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 
∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας 
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 ∆εοντολογίας. 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 : 
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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 
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 π̟εριέλαβε τις ακόλουθες 
κύριες διαδικασίες: 
Για τις πωλήσεις εξοπλισµού: 
• Έλεγχο των δικλείδων ασφαλείας (test of controls) π̟ου εφαρµόζει η ∆ιοίκηση 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 π̟ωλήσεις να εµφανίζονται ορθά στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
• Έλεγχο των γενικών δικλείδων ασφαλείας των ̟πληροφοριακών συστηµάτων π̟ου 
χρησιµοποιεί η Εταιρεία, για την καταγραφή των εσόδων. Πραγµατο̟ποιήθηκαν διαδικασίες µε 
σκο̟πό την αξιολόγηση της πληρότητας και ακρίβειας του κυκλώµατος των 
εσόδων ̟που π̟ροκύπτουν 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, π̟ραγµατοποιήθηκαν και µια σειρά από 
ελεγκτικές διαδικασίες, όπως η διενέργεια αναλυτικών διαδικασιών και συµφωνία ταµειακών 
εισπράξεων µε ̟πωλήσεις 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 π̟ληροφοριακών 
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  
∆ιενέργεια 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. 
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Η ρευστοποιήσιµη αξία προσδιορίζεται, βάσει των τιµών πώλησης µετά την λήξη της περιόδου 
αναφοράς. Τυχόν αλλαγές στην εκτίµηση της ∆ιοίκησης µπορεί να επηρεάσει το ποσό της 
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 ∆ιοίκησης 
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 
• ∆ιενέργεια 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) 
• ∆ιενέργεια 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην 
“Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, στις ∆ηλώσεις των Μελών του 
∆ιοικητικού 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. ∆εν 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 ∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΕ, 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 ∆ΠΕ 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 
∆ιοίκηση.  
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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 ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και της ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που περιλαµβάνεται στην 
έκθεση αυτή ,κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 
(µέρος Β), σηµειώνουµε ότι: 
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α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί  
σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις των άρθρων 150-151,152(παρ. 1,περ. γ’ και δ’) 
και 153-154 του Ν. 4548/2018  και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί  µε τις συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 30/06/2020. 

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 εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 
 
∆εν 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. ∆ιορισµός Ελεγκτή 
 

∆ιοριστήκαµε 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 14 ετών µε βάση τις κατ’ έτος λαµβανόµενες 

αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των. 
 
 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές   

Λ. Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 132 

 
Ευστάθιος Π. Καγιούλης 

 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13271 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

«CPIA.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/7/2019 - 30/06/2020 

 
Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, 
 
Η παρούσα ετήσια έκθεση αναφέρεται στην περίοδο 1/7/2019-30/06/2020 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 ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ»καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. 
 
Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονοµικό απολογισµό της περιόδου από 1 Ιουλίου 2019 έως 30 
Ιουνίου 2020, τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το τρέχον έτος, περιγραφή των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόµενη χρήση, καθώς και την προβλεπόµενη 
πορεία και εξέλιξη του Οµίλου για την επόµενη χρήση. Η έκθεση επίσης περιλαµβάνει τη δήλωση 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, τη µη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τις σηµαντικές συναλλαγές του 
Οµίλου και της Εταιρείας µε τα συνδεµένα τους µέρη, καθώς και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται 
από την σχετική νοµοθεσία 
 
1.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. 

1. Στις 4η Μαρτίου 2020, πραγµατοποιήθηκε, στην έδρα της εταιρείας, η ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν µέτοχοι που 
αντιπροσώπευαν το 67,71% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.708.500 µετοχές επί 
συνόλου 9.907.500). Η γενική συνέλευση, οµόφωνα, πήρε τις παρακάτω αποφάσεις: 
 

I. Ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, αφού ενηµερώθηκε για τις εκθέσεις του 
∆.Σ. και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή. 

II. Απάλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 
αποζηµιώσεως για την χρήση 1/7/2018 έως 30/6/2019. 

III. 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 1/7/2019-30/06/2020. 

IV. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 
1/7/2018-30/06/2019 και προενέκρινε τις αµοιβές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 
1/7/2019-30/06/2020 και για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021. 

V. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αµοιβές σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 23α του Ν. 
2190/1920, για την χρήση 1/7/2018-30/06/2019 και αποφάσισε την προέγκριση των 
αµοιβών για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020 και για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021. 

VI. Εξέλεγξε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
VII. Εξέλεγξε τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου. 
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2. Η επέλαση της επιδηµίας του COVID-19 κατά τα τέλη του πρώτου τριµήνου του έτους, έθεσε τη 
χώρα σε κατάσταση κρίσης και η Ελληνική Κυβέρνηση έλαβε άµεσα µέτρα για να περιορίσει στο 
µέτρο του δυνατού τις βαθιές επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονοµία, καθώς η επιδηµία 
επηρεάζει όχι µόνο τον γενικό πληθυσµό αλλά και πολλούς οργανισµούς και επιχειρήσεις.  

 
Οι προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης αποσκοπούν στη συγκράτηση της εξάπλωσης του 
ιού µε αποτελεσµατικό τρόπο, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας και την οικονοµία 
εν γένει µε µέτρα οικονοµικής στήριξης, αναβολή των πληρωµών, υποστήριξης εργαζοµένων και 
ανέργων κ.λπ. Ταυτόχρονα, ο Όµιλος ενήργησε άµεσα λαµβάνοντας µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί:  

• Η υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων και των συνεργατών  
• Η επιχειρησιακή συνέχεια 
• Η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των επιχειρησιακών και 

χρηµατοοικονοµικών συνεπειών του COVID-19  
 
Πιο συγκεκριµένα και όσον αφορά στην χρηµατοοικονοµική λειτουργία του πρώτου εξαµήνου, ο 
COVID-19 είχε  επίπτωση στα έσοδα ωστόσο, τα µέτρα που ελήφθησαν από την ∆ιοίκηση του 
Οµίλου  υπήρξαν ικανά ώστε να περιορίσουν σηµαντικά την προαναφερθείσα αρνητική επίδραση 
στα αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου.  
Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν: 
 • Αναδιαπραγµάτευση των όρων εξόφλησης των πελατών 
 • Μείωση των δαπανών για επενδύσεις  
• Πρόσθετα µέτρα µείωσης του λειτουργικού κόστους 
• ∆ιενέργεια προβλέψεων αποµείωσης όπου κρίθηκε απαραίτητο 
 
Παράλληλα σηµειώνεται ότι ο Όµιλος ενίσχυσε την ρευστότητα του χρησιµοποιώντας τις ευεργετικές 
διατάξεις που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση  κυρίως όσον αφορά τα µέτρα παράτασης της πληρωµής 
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. 
 
Λαµβάνοντας υπόψιν τα συνολικά αποτελέσµατα του τρέχοντος έτους αλλά και τις ήδη 
υλοποιηµένες ενέργειες για τον περιορισµό των επιπτώσεων από τον COVID-19, η ∆ιοίκηση του 
Οµίλου εκτιµά, σύµφωνα και µε τα διαθέσιµα στοιχεία έως ώρας, ότι η κρίση του COVID-19 
αντιµετωπίστηκε αποτελεσµατικά  και απεικονίστηκαν ορθά οι όποιες επιδράσεις στην 
χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου.  
 

 
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 15.008  χιλ. ευρώ, εµφανίζοντας µείωση  της τάξης του 
7,09% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2018/2019 που ήταν 16.154 χιλ. ευρώ. Ο κύκλος 
εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 15.007 χιλ. ευρώ, εµφανίζοντας µείωση της τάξης του 7,0% σε 
σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2018/2019 που ήταν 16.137 χιλ. ευρώ. 
 
 
 
2.2.  Μικτά κέρδη εκµετάλλευσης 
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Κατά την κλειόµενη χρήση το µικτό περιθώριο κέρδους για τον Όµιλο διαµορφώθηκε σε 18% το 
οποίο δεν µεταβλήθηκε σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 
 
Αντίστοιχα για την Εταιρεία το περιθώριο µικτών κερδών διαµορφώθηκε στην κλειόµενη χρήση σε 
 18% το οποίο δεν µεταβλήθηκε σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2018/2019. 

 
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 500 χιλ. € έναντι 466 χιλ. € της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης 
2018/2019, παρουσιάζοντας αύξηση 34 χιλ. €, ενώ αντίστοιχα για την εταιρεία διαµορφώθηκαν σε 
509 χιλ. € έναντι 489 χιλ. € της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης 2018/2019, παρουσιάζοντας 
αύξηση 20 χιλ. €. 
 
2.4 Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (έξοδα) του οµίλου και της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 227 
χιλ. €, έναντι  169  χιλ.  € της προηγούµενης χρήσης, εµφανίζοντας αύξηση κατά 58 χιλ. € η οποία 
οφείλεται κυρίως στην εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 16. 
 
 
2.5 Κέρδη / (Ζηµίες) αποτελέσµατα πρό Φόρων. 
 
Τα  Καθαρά  ενοποιηµένα αποτελέσµατα  προ   φόρων ανήλθαν σε 266 χιλ. € (ζηµίες), έναντι 
κερδών 72 χιλ. €, της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης, ενώ αντίστοιχα για την εταιρεία 
διαµορφώθηκαν σε 257  χιλ. € (ζηµίες)  έναντι 94   χιλ. € (κερδών) της προηγούµενης οικονοµικής 
χρήσης 2018/2019 η οποία οφείλεται κυρίως στην πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων που 
αναγνωρίστηκε στην τρέχουσα χρήση.  
 
 
2.6   Αποτελέσµατα µετά από φόρους. 
 
Τα  Καθαρά  ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από Φόρους ανήλθαν σε 260 χιλ. € (ζηµία), έναντι 
ζηµιών 14 χιλ. € της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης, ενώ αντίστοιχα για την εταιρεία 
διαµορφώθηκαν σε 251  χιλ. € (ζηµίες)  έναντι 9  χιλ. € (κέρδη) της προηγούµενης οικονοµικής 
χρήσης 2018/2019 η οποία οφείλεται κυρίως στην πρόβλεψη αποµείωσης αποθεµάτων που 
αναγνωρίστηκε στην τρέχουσα χρήση.  
 
 
2.7  Ίδια κεφάλαια 
Τα  Ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια ποσού € 2.587  χιλ. έναντι ποσού  € 2.862 χιλ. της προηγούµενης 
χρήσης αντιπροσωπεύουν ποσοστό  28,98 % του συνολικού Παθητικού του Οµίλου. Τα ίδια 
κεφάλαια της µητρικής ποσού € 2.675  χιλ. έναντι ποσού  € 2.942 χιλ. της προηγούµενης χρήσης 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 29,72%  του συνολικού Παθητικού της εταιρείας. 
Αναλυτικότερη παρουσίαση των µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων γίνεται στον πίνακα 3 
των οικονοµικών καταστάσεων.  
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2.8  Άϋλα και ενσώµατα πάγια  
 
Τα πάγια, ενσώµατα και άυλα, αυξήθηκαν κατά 785.008 χιλ. €. η οποία οφείλεται κυρίως στην 
εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 16. 
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 30.06.2020 ανήλθαν σε 2.375 χιλ. ευρώ έναντι 2.443 χιλ. ευρώ 
την προηγούµενη χρήση και αντιπροσωπεύουν το 26,60 % του Συνολικού Ενοποιηµένου 
Ενεργητικού έναντι 28,50 % την προηγούµενη χρήση. Τα Αποθέµατα της Εταιρείας ανήλθαν σε 
2.375 χιλ. ευρώ έναντι 2.443 χιλ. ευρώ την προηγούµενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
του Συνολικού Ενεργητικού της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 26,38 % έναντι 28,60 % την 
προηγούµενη χρήση.  
 
2.10. Υποχρεώσεις  
 
Κατά την ίδια ηµεροµηνία, οι µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου 
ανήλθαν σε 6.420 χιλ. ευρώ έναντι 5.708 χιλ.  ευρώ την προηγούµενη χρήση και αντιπροσωπεύουν 
το 71,02 % του Συνολικού Ενοποιηµένου Παθητικού  έναντι 66,61 % την προηγούµενη χρήση. Οι 
µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες της Εταιρείας ανήλθαν σε 6.315 χιλ. ευρώ έναντι 5.595 χιλ. 
ευρώ την προηγούµενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Παθητικού της 
Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 70,28 % έναντι 65,54 %. Η αύξηση σε σχέση µε τη προηγούµενη 
χρήση 2018/2019 οφείλεται κυρίως στην εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 16. 
 
 
2.11  Απαιτήσεις της εταιρείας. 
 
Τέλος κατά την ίδια ηµεροµηνία οι απαιτήσεις του Οµίλου από εµπορικούς χρεώστες ανήλθαν σε 
3.545  χιλ. ευρώ έναντι 3.800  χιλ. ευρώ την προηγούµενη χρήση και αντιπροσωπεύουν το 39,63  
% του Συνολικού Ενοποιηµένου Ενεργητικού έναντι 44,33 % την προηγούµενη χρήση. Οι 
απαιτήσεις της Εταιρείας από εµπορικούς χρεώστες ανήλθαν σε 3.545  χιλ. ευρώ έναντι 3.791  χιλ. 
ευρώ την προηγούµενη χρήση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό του Συνολικού Ενεργητικού της 
Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε 39,31 % έναντι 44,41 %.  

 
 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.   
 
Η παγκόσµια πανδηµία του COVID-19 και η σηµαντική επίδραση που αυτή έχει στο 
µακροοικονοµικό περιβάλλον τόσο το διεθνές όσο και το ελληνικό µπορεί να επιδράσει αρνητικά 
τόσο στη δυνατότητα του Οµίλου να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια όσο και στο κόστος δανεισµού 
του, γεγονός που θα µπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, 
στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση και στις προοπτικές του Οµίλου. 
Μεταβολές στην καταναλωτική συµπεριφορά και στην ανεργία λόγω της κρίσης του COVID-19 και 
της πολυδιάστατης επίπτωσής του στην Ελληνική οικονοµία αλλά και στον κοινωνικό ιστό, θα 
µπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση των προϊόντων καi υπηρεσιών του Οµίλου επιδρώντας 
δυσµενώς στη δραστηριότητα, στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, στα αποτελέσµατα και στις 
προοπτικές του Οµίλου. 
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Η ∆ιοίκηση εκτιµά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο µακροοικονοµικό και 
χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες και τα µέτρα προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις 
δραστηριότητες του Οµίλου στην Ελλάδα. Η ∆ιοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει µε ακρίβεια 
τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία συνεπεία και της πρόσφατης κρίσης του COVID-19, 
ωστόσο µε βάση την αξιολόγησή της, η ∆ιοίκηση έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι δεν 
απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις αποµείωσης, εκτός των όσων έχουν ήδη αναγνωριστεί, επί των 
χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου κατά την 30η 
Ιουνίου 2020. 
 
Εκτός των ανωτέρω, κατά τη διανυθείσα χρήση η Εταιρεία συνέχισε να επικεντρώνει, 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 ∆ιοίκηση 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 ∆ιαχείρισης Εγγράφων. 
Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να επιτύχει θετικό πρόσηµο  στη 
διανυόµενη χρήση . 
 
Συµπέρασµα για την συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας: 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας εξετάζοντας όλους τους παράγοντες αναφορικά µε τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας (Going Concern), συνεπεία της πανδηµίας του Covid-19, την 
ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, εκτιµά ότι τόσο η οικονοµική της θέση όσο 
και τα  κεφάλαια της µητρικής και του Οµίλου δεν αναµένεται να µεταβληθούν σηµαντικά έτσι ώστε 
να επηρεάσουν την συνέχιση των δραστηριοτήτων της. 
 
4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ.  
 
 
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.   
 
-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. 
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-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 
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 δανειοδότηση, 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 11.644 € στην εξεταζόµενη χρήση και κατά 
12.521 € 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 
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. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
5.1.1  Η Μητρική Εταιρεία 
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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: ∆ήµος Ταύρου 
• Ταχυδροµικήδιεύθυνση: Ραφαηλίδου 1, ΤΚ 177 78 Ταύρος 
• ∆ιάρκεια 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.  ∆ραστηριοποιείται 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. 

 
5.1.3 ∆οµή του Οµίλου 
 
Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις και η µέθοδος ενοποίησης έχουν ως εξής: 
 

Ενοποιηµένη 
θυγατρική 

Ποσοστό & είδος 
συµµετοχής 

Έδρα ∆ραστηριότητα Μέθοδος 
ενοποίησης 

 
CPI COMPUTERS 
PERIPHERALS 
INTERNATIONAL 
Ltd 

 
 
100% Άµεση 

 
 
Κύπρος 

 
 
Εµπορική 

 
 

Ολική ενοποίηση 

  
CPI Bulgaria ltd 

 
100% Έµµεση 

 
Βουλγαρία 

 
Εµπορική 

 
Ολική ενοποίηση 

5.2 Μετοχικό Κεφάλαιο  



CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 
Ετήσια Χρηµατοοικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιουλίου 2019 µέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

18 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε 2.972.250 ευρώ, και διαιρείται ως εξής: 
 

 
 
 
 

 
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. 
 
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 κερδοφορίας. κλπ. 
 
 
 
Επιπρόσθετα η κρίση του COVID-19 ήταν ένα ξαφνικό, απρόβλεπτο γεγονός που προκαλεί 
τεράστια πίεση στις παγκόσµιες και τοπικές οικονοµίες και τις κοινωνίες. Η Εταιρεία και ο Όµιλος 
ανταποκρίθηκαν άµεσα στις προκλήσεις, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των υπαλλήλων τους, τη 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤ. 
ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ 

Κοινές µετοχές 9.907.500 0,30 Ευρώ 
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συνεχή λειτουργία και την αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες τους. Η Εταιρεία και ο 
Όµιλος  συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να 
ελαχιστοποιήσουν την επίδραση του COVID-19 στη χρηµατοοικονοµική τους θέση αλλά και στην 
συνολική λειτουργία τους εν γένει. 

 
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 1/7/2019-30/06/2020 και 1/7/2018 - 30/06/2019 ανήλθε κατά µέσο όρο σε 136 
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. 
 
 
6. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  
 
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας έχουν ως ακολούθως: 
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6.1 Μη Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες.  

 
 
6.2 Έρευνα και ανάπτυξη. 
 
Η Εταιρεία δεν διεξάγει έρευνα και δεν διαθέτει τµήµα ανάπτυξης. 
 

6.3 Υποκαταστήµατα. 
 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήµατα. 
 
6.4  Λοιπές πληροφορίες.  

∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 
∆εν 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.   
 

Σχέση δανεισµού προς ίδια κεφάλαια:
Σύνολο ∆ανεισµού 2.153.522 83% 2.153.522 80%
Ίδια Κεφάλαια 2.586.778 2.675.456

Βαθµός οικονοµικής αυτάρκειας
Ίδια Κεφάλαια 2.586.778 41% 2.675.456 42%
Σύνολο υποχρεώσεων 6.340.535 6.325.979

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.586.778 51 2.675.456 53
Καθαρές πωλήσεις/365*1,24 50.988 50.572

Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων 
Απαιτήσεις (Πελάτες + Επιταγές Εισπρακτέες 3.461.681 68 3.461.681 68
Πωλήσεις+ΦΠΑ/365*1,24 50.988 50.572

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων
Αποθέµατα 2.631.036 78 2.631.036 78
Κόστος Πωληθέντων/365 33.693 33.693

OMΙΛΟΣ
30/6/2020

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2020

5

1

2

3

4

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α/Α 30/6/2020 30/6/2020 30/6/2019 30/6/2019
1 Πωλήσεις ανα εργαζόµενο 110.357 110.346 124.267 124.131
2 Κλήσεις για επισκευές ανα 

εργαζόµενο

840 840 698 698
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Το απασχολούµενο προσωπικό του οµίλου και της εταιρείας στις 30/06/2020 ήταν 136 άτοµα και 
στο τέλος της προηγούµενης χρήσης ήταν 130 άτοµα.  ∆ιευκρινίζεται ότι πλην της εταιρείας οι άλλες 
εταιρίες του οµίλου δεν απασχολούν προσωπικό. 
 

Η Εταιρεία δεν κατέχει µετοχές της η ιδία ή µέσω τρίτων. 
 
∆εν έγινε οποιαδήποτε διακοπή εκµετάλλευσης ή κλάδου της εταιρείας. 
 
7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΠΩΣ 
ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΛΠ 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 ∆ιοίκησης, 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 (01/07/2019-30/06/2020) και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της χρήσης (30/06/2020), που έχουν προκύψει από 
συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
 

 
 
Αµοιβές  Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικών στελεχών. 
 

Συνδεδεµένο φυσικό πρόσωπο  € 

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 17.088 

∆ιευθυντικά Στελέχη 311.240 

ΣΥΝΟΛΟ 328.327 
 
 
∆εν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα 
διευθυντικά στελέχη. 
 

1/7/2019-30/6/2020 Κατά την 30/6/2020

Συνδεδεµένα Μέρη

Εσοδα από 
Συνδεδεµένα 

µέρη

Έξοδα προς 
συνδεδεµένα 

µέρη

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεµένα 
µέρη

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεµένα 
µέρη

RES A.E. 0 205.488 0 0
CPI Cyprus 3.577 89.878 0
Σύνολο 0 209.065 89.878 0

1/7/2018-30/6/2019 Κατά την 30/6/2019

Συνδεδεµένα Μέρη

Εσοδα από 
Συνδεδεµένα 

µέρη

Έξοδα προς 
συνδεδεµένα 

µέρη

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεµένα 
µέρη

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεµένα 
µέρη

RES A.E. 0 310.800 0 0
CPI Cyprus 0 10.950 96.490 0
Σύνολο 0 321.750 96.490 0
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Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεγκρίνονται από την ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση των µετόχων. ∆εν υφίστανται συµφωνίες για καταβολή αποζηµίωσης, προς τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε περίπτωση αποχώρησής των από την εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο 
ή αιτία. Για τα µέλη του ∆.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. 
 

8.  Σηµαντικά γεγονότα µετά το τέλος της περιόδου αναφοράς.  

∆εν 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 ∆ΠΧΑ.  
 
9.  Πληροφορίες του άρθρου 4, παράγραφος 7 και 8, του Ν. 3556/2007 και επεξηγηµατική 

έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων 

9.1   ∆ιάρθρωση 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 ∆ηµόσιο. 

• 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 ∆ιοικητικού 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. 
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• 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.  

 

9.2 .  Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών. 

∆εν 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. 
 
9.3  Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9-11 του Ν. 3556/2007. 

 
Την 30/06/2020 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% των δικαιωµάτων ψήφου της 

εταιρείας: 1. Bansara Trading LTD 32,91%, 2. Πικούνης Αναστάσιος  33,37% και 3. ΟΚΙ EUROPE  

8,63%. 

 
9.4 . Μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 
∆εν υφίστανται µετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.  
 
9.5   Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 
 
∆εν υφίστανται περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου από το καταστατικό της εταιρείας. 
 
9.6   Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της εταιρείας που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση 
µετοχών ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. 
 
∆εν 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. 
 
9.7 Κανόνες για τον διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
Οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της καθώς και για την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνταν 
από τα προβλεπόµενα στον Ν. 4548/2018 «Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών», η ισχύς 
του οποίου άρχισε την 01.01.2019 και αντικατέστησε τον Κ.Ν. 2190/1920. 
  
9.8   Αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου  ή ορισµένων µελών του διοικητικού συµβουλίου, για 
την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ίδιων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.  
 
Από το νόµο 4548/2019, 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. 4858/2019. 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. 
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∆εν 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 01/07/2019-30/06/2020 έχει 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.cpi.gr.  

9. ∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 152 & 153 του        
Ν.4548/2018 

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 01/07/2019-30/06/2020, ως ειδικό τµήµα αυτής, και είναι διαθέσιµη µέσω 
της ιστοσελίδας της Εταιρείας στη διεύθυνση www.cpi.gr. 

Μέρος της πληροφόρησης που παρέχεται στις παρακάτω θεµατικές ενότητες 
περιλαµβάνεται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις Σηµειώσεις επί των 
Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 01/07/2019-30/06/2020 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού 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. 
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Η Εταιρεία µε την από 28/2/2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, είχε 
αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της “CPI A.E..” εκπόνησε, εξειδίκευσε και ενέκρινε τον Κώδικα 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (ΚΕ∆) της Εταιρίας την 31η Μαρτίου 2017. Ο ισχύων Κώδικας 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης µε την ένδειξη “Μάρτιος 2017” είναι διαθέσιµος µέσω της 
εταιρικής ιστοσελίδας στην ειδικότερη επιλογή “Η Εταιρία / Εταιρική ∆ιακυβέρνηση”. 

β) δεν εφαρµόζονται πρακτικές επιπλέον των προβλέψεων του νόµου δεδοµένου ότι το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί επαρκές το υφιστάµενο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο που 
ισχύει στη χώρα µας. Η εταιρία όρισε Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και στο ∆ιοικητικό 
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 ∆ιοίκηση 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 προς την 
διοίκηση σε µηνιαία βάση ενώ συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο αλλά και µε τα 
στοιχεία της αντίστοιχης περυσινής περιόδου αναφοράς. Όλες οι δηµοσιευόµενες 
ενδιάµεσες και ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, περιλαµβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
και γνωστοποιήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, επισκοπούνται από την Επιτροπή Ελέγχου και 
εγκρίνονται στο σύνολό τους αντίστοιχα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

δ) Το 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: 

 



CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 
Ετήσια Χρηµατοοικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιουλίου 2019 µέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

26 
 

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 ∆ιοικητικού 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 
∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού 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).  

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 ∆ιοικητικού 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. 4548/2019, το σχόλιο του 
∆ιοικητικού 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.  
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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 ∆.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 ∆ιοικητικό 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 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. 
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ε) το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να εκλεγούν µέτοχοι ή µη, καθώς και 
ανώτεροι υπάλληλοι της “CPI A.E.”. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να 
επανεκλεγούν απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά. Το ∆ιοικητικό 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 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ο Πρόεδρος, οι 
Αντιπρόεδροι και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος µπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν. Το 
∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του καταστατικού της “CPI A.E.”, το ∆ιοικητικό 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 
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 ∆ιοικητικού 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 ∆.Σ. της “CPI A.E.” είναι η ακόλουθη: 

1 Παπαθάνος Χρήστος του 
Αριστείδη 

Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων 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 
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6 Αθανασιάδης Γεώργιος του 
Νικολάου 

Μέλος Εκτελεστικό µέλος 

7 Ζαριφόπουλος Παναγιώτης 
του Γεωργίου 

Μέλος Μη Εκτελεστικό µέλος        

8 Γαβαλά Αδαµαντία του 
Ιωάννη                                

Μέλος Μη Εκτελεστικό µέλος        

9 Πίγκα Ελένη του ∆ηµητρίου Μέλος Μη Εκτελεστικό µέλος        

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 04-03-2020, εξέλεξε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο 
συγκροτήθηκε σε Σώµα κατά τη συνεδρίασή του της 05-03-2020. Τα ανεξάρτητα µέλη ορίστηκαν 
από τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο 3016/2002. 

Στο πλαίσιο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λειτουργεί τριµελής επιτροπή ελέγχου, µε την ακόλουθη 
σύνθεση: 

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Σκούρας 

Μέλη: Κωνσταντίνος Χατζηαντώνης-Φωταράς του Μόσχου και Καραµανής Αδαµάντιος του 
Κων/νου 

Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 44, Ν. 4449/2017 και στον Ν. 3016/2002, και διαθέτουν επαρκή 
γνώση και εµπειρία επί θεµάτων οικονοµικών αναφορών, λογιστικής και ελεγκτικής. Η πρόταση του 
∆ιοικητικού 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 τον Ν. 3693/2008 και 4449/2017, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνουν:  

■ την παρακολούθηση της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

■ την παρακολούθηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας  του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
και του συστήµατος διαχείρισης κινδύνων (Internal Control and Risk Management systems) 

■ την παρακολούθηση ορθής λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Audit) 

■ την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατοµικών και οικονοµικών 
καταστάσεων 

■ την παρακολούθηση θεµάτων συναφών µε την ύπαρξη και διατήρηση αντικειµενικότητας και 
ανεξαρτησίας του νόµιµου ελεγκτή. 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου συνδράµει ουσιαστικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην εκπλήρωση των 
καθηκόντων του καθώς γίνεται αποδέκτης όλων των αναφορών για τους ελέγχους που 
πραγµατοποιεί η ∆ιεύθυνση 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 27 Οκτωβρίου 2020 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Χρήστος Παπαθάνος 

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ 

ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 
 

(Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) 
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Α. Ετήσια Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της χρήσης 1/7/2019 - 

30/06/2020. 

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων 

2.  Ετήσια κατάσταση οικονοµικής θέσης Ισολογισµός 
Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2020 30/6/2019 * 30/6/2020 30/6/2019 *

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

Ενσώµατα πάγια 4.1 631.406 563.414 631.406 563.414

Περιουσιακά Στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης 4.18 721.193 0 721.193 0

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.2 140.995 145.172 140.995 145.172

Επενδύσεις σε  θυγατρικές 4.3 0 0 3.000 3.000

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.4 336.121 325.487 336.121 325.487
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 0 0 0 0
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 4.5 55.974 55.974 55.974 55.974

Λοιπές µακροπρ.απαιτήσεις 4.6 187.827 184.022 187.109 183.304

2.073.516 1.274.069 2.075.798 1.276.351

Κυκλοφορούν ενεργητικό 0 0 0 0

Αποθέµατα 4.7 2.374.807 2.442.716 2.374.807 2.442.716

Εµπορικοί χρεώστες 4.8 3.538.192 3.799.429 3.538.192 3.791.035

Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 4.9 630.718 842.443 708.767 828.729

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.10 310.079 211.338 303.870 197.780

6.853.797 7.295.927 6.925.637 7.260.261

Σύνολο ενεργητικού 8.927.313 8.569.995 9.001.435 8.536.612
0 0 0 0

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ιδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 
µετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 4.11 2.972.250 2.972.250 2.972.250 2.972.250
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης ξένων 
θυγατρικών 0 0 0 0

Λοιπά αποθεµατικά 4.12 3.902.091 3.902.091 3.902.091 3.902.091

Κέρδη/(ζηµιές) εις νέον -4.287.563 -4.012.425 -4.198.885 -3.932.705

2.586.778 2.861.916 2.675.456 2.941.636

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.586.778 2.861.916 2.675.456 2.941.636

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 0 0 0 0
Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 4.14 119.344 115.043 119.344 115.043

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µίσθωσης 4.18 594.231 0 594.231 0

Προβλέψεις 3.9 5.171 5.171 5.171 5.171

718.746 120.214 718.746 120.214

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές 4.15 2.113.157 2.015.287 2.102.791 2.002.994

Λοιπές υποχρεώσεις 4.16 586.211 567.332 586.061 469.841

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µίσθωσης 4.18 156.684 0 156.684 0

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 4.17 612.215 501.082 608.175 497.762

∆άνεια 4.13 2.153.522 2.504.164 2.153.522 2.504.164

5.621.789 5.587.865 5.607.233 5.474.761

Σύνολο υποχρεώσεων 6.340.535 5.708.079 6.325.979 5.594.976
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων 8.927.313 8.569.995 9.001.435 8.536.612

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

* Ο Όµιλος έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 16 χρησιµοποιώντας τη µέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύµφωνα µε τη 
µέθοδο αυτή η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται αλλά η όποια επίδραση απεικονίζεται στα 
Ίδια Κεφάλαια την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής. Βλέπε Σηµείωση 4.18
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Β. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της χρήσης 1/7/2019 - 30/06/2020.    
 

 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ Σηµ
01/07/2019-
30/06/2020

01/07/2018-
30/06/2019

01/07/2019-
30/06/2020

01/07/2018-
30/06/2019

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 5.1 15.008.595 16.154.683 15.007.096 16.137.028
Κόστος πωληθέντων 5.2 12.297.876 13.237.147 12.297.876 13.222.844
Μικτά  κέρδη 2.710.719 2.917.536 2.709.220 2.914.184
Λοιπά έσοδα 12.167 2.492 12.167 2.492
Έξοδα λειτουργίας ∆ιάθεσης 5.6 -1.776.716 -1.754.082 -1.768.753 -1.748.650
Έξοδα λειτουργίας ∆ιοίκησης 5.7 -1.066.515 -1.138.898 -1.064.936 -1.140.825
Λοιπά έξοδα/έσοδα εκµετάλλευσης 
(καθαρά) 5.3 81.550 213.843 82.691 236.549

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -38.795 240.891 -29.612 263.750
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά 5.9 -227.678 -169.245 -227.903 -169.020
Κέρδη (-ζηµίες) προ φόρων -266.472 71.646 -257.514 94.729

Φόρος εισοδήµατος (-έξοδο, έσοδο) 5.10 6.002 -85.838 6.002 -85.838
Καθαρά κέρδη (-Ζηµίες) µετά από 
φόρους -260.471 -14.192 -251.512 8.891

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα:
Στοιχεία τα οποία δεν θα 
µεταφερθούν στα 
αποτελέσµατα.
Αναλογιστικά κέρδη/-ζηµίες προ 
φόρων -19.300 -25.962 -19.300 -25.962
Φόρος που αναλογεί 4.632 7.529 4.632 7.529
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά 
φόρων -14.668 -18.433 -14.668 -18.433
Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήµατα χρήσης -275.138 -32.625 -266.180 -9.541
Κατανεµηµένα σε:

Μετόχους της Μητρικής Εταιρίας -275.138 -32.625 -266.180 -9.541
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0 0

-275.138 -32.625 -266.180 -9.541
0,00

Κέρδη (-ζηµίες) µετά από φόρους 
ανά µετοχή– βασικά (σε €) 0,0000 0,0000 -0,0269 -0,0010

ΟΜΙΛΟΣ
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Γ. Κατάσταση µεταβολών Ιδιών Κεφαλαίων Εταιρίας 

 
 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 
 

 
 

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
από έκδοση 
µετοχών υπέρ 

το άρτιο Αποθεµατικά
Σωρευµένα 

Κέρδη/(-Ζηµιές)
Σύνολο ιδίων 
Κεφαλαίων

Ποσά σε  €

Υπόλοιπα 01/07/2018 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.729.768 3.144.572

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (IFRS 9) -193.395 -193.395

Προσαρµοσµένα υπόλοιπα 1/7/2018 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.923.163 2.951.177
Αποτέλεσµα περιόδου 8.891 8.891
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' 
ευθείας στην καθαρή θέση 
(αναλογιστικό έλλειµµα) -18.433 -18.433

Υπόλοιπα 30/06/2019 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.932.705 2.941.636

Υπόλοιπα 01/07/2019 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.932.705 2.941.636
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (IFRS 9) 

Προσαρµοσµένα υπόλοιπα 1/7/2019 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.932.705 2.941.636
Αποτέλεσµα περιόδου -251.512 -251.512
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' 
ευθείας στην καθαρή θέση 
(αναλογιστικό έλλειµµα) -14.668 -14.668

Υπόλοιπα 30/06/2020 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.198.885 2.675.456

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
από έκδοση 
µετοχών υπέρ 

το άρτιο Αποθεµατικά
Σωρευµένα 

Κέρδη/(-Ζηµιές)
Σύνολο ιδίων 
Κεφαλαίων

Ποσά σε  €

Υπόλοιπα 01/07/2017 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.674.336 3.200.005

Υπόλοιπα 01/07/2018 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.786.405 3.087.936

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (IFRS 9) -193.395 -193.395

Προσαρµοσµένα υπόλοιπα 1/7/2018 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.979.800 2.894.541
Αποτέλεσµα περιόδου -14.192 -14.192
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' 
ευθείας στην καθαρή θέση 
(αναλογιστικό έλλειµµα) -18.433 -18.433

Υπόλοιπα 30/06/2019 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.012.425 2.861.916

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

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (IFRS 9) 0
Προσαρµοσµένα υπόλοιπα 1/7/2019 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.012.425 2.861.916
Αποτέλεσµα περιόδου -260.471 -260.471
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' 
ευθείας στην καθαρή θέση 
(αναλογιστικό έλλειµµα) -14.668 -14.668

Υπόλοιπα 30/06/2020 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.287.563 2.586.778
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∆. Κατάσταση Ταµειακών Ροών της χρήσης που έληξε την 30η Ιουνίου 

2020 

 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ποσά σε ευρώ

Λειτουργικές δραστηριότητες
01/07/2019-
30/06/2020

01/07/2018-
30/06/2019

01/07/2019-
30/06/2020

01/07/2018-
30/06/2019

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -266.472 71.646 -257.514 94.729

Πλέον/Μείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 539.260 225.798 539.260 225.798

Προβλέψεις -1.752 -1.297 -1.752 -1.297
Συναλλαγµατικές διαφορές 

Αποτέλεσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 27.447 20.554 27.447 20.554
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 227.727 169.020 227.903 169.020
Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες :

Μείωση /(αύξηση) αποθεµάτων 267.909 -267.596 267.909 -274.564
Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων 417.418 -683.604 425.753 -653.261

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλήν 
τραπεζών) 23.815 535.831 13.470 488.310

Μείον: 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -125.843 -169.020 -125.618 -169.020
Καταβληµένοι φόροι 0 0 0 0
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 1.109.509 -98.668 1.116.858 -99.731

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και αϋλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων -322.458 -195.586 -322.458 -195.586

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 9.291 8.579 9.291 8.579
Τόκοι εισπραχθέντες 0 0 0 0
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 0 0
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0
Εισπράξεις από  διανοµή κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 0 0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -313.167 -187.007 -313.167 -187.007

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 8.289.771 9.084.601 8.289.771 9.084.601
Εξοφλήσεις δανείων -8.640.414 -8.737.347 -8.640.414 -8.737.347
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις -346.959 0 -346.959 0
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 0 0
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -697.601 347.254 -697.601 347.254
Καθαρή αύξηση / (µείωση) ταµειακών διαθεσίµων και ισοδ . 
Περιόδου (α)+(β)+(γ) 98.741 61.578 106.090 60.515
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 211.338 149.760 197.780 137.265

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 310.079 211.338 303.870 197.780

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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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 ∆ιαχείριση Εκτυπώσεων 
και Ψηφιοποίηση Εγγράφων έχοντας πολύ µεγάλο αριθµό συµβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες 
Υποστήριξης σε µεγάλους ∆ιεθνείς 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 ∆ιαχείρισης 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: ∆ήµος Ταύρου 
- Ταχυδροµική διεύθυνση: Ραφαηλίδου 1, ΤΚ 17778 Ταύρος 
- ∆ιάρκεια εταιρείας: 100  έτη.      
     
 
Οι εταιρείες του Οµίλου οι οποίες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις και η µέθοδος ενοποίησης έχουν ως εξής: 
 

Ενοποιηµένη 
θυγατρική 

Ποσοστό & είδος 
συµµετοχής 

Έδρα ∆ραστηριότητα Μέθοδος 
ενοποίησης 

 
CPI COMPUTERS 
PERIPHERALS 
INTERNATIONAL 
Ltd 

 
 
100% Άµεση 

 
 
Κύπρος 

 
 
Εµπορική 

 
 

Ολική ενοποίηση 

  
CPI Bulgaria ltd 

 
100% Έµµεση 

 
Βουλγαρία 

 
Εµπορική 

 
Ολική ενοποίηση 
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3. Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 
Οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας (στο εξής 
Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις) µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2020, που καλύπτουν την 
χρήση από 1η Ιουλίου 2019 έως 30η Ιουνίου 2020 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή 
του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και 
είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 
διερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνείας Προτύπων 
(I.F.R.I.C.) της IASB. Η σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
∆.Π.Χ.Α. (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων από τη ∆ιοίκηση 
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 ∆ιοίκηση 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 2018-2019 µε εξαίρεση τα νέα 
αναθεωρηµένα λογιστικά πρότυπα και διερµηνείες που αναφέρονται στη σηµείωση 2.1 των 
Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων και έχουν εφαρµογή στον Όµιλο. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2020, στις 
27/10/2020 
 
2.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές και Νέα Πρότυπα  

 
Α) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 
 
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
Το ∆ΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση και 
γνωστοποίηση των µισθώσεων για αµφότερα τα µέρη της σύµβασης, ήτοι για τον πελάτη 
(«µισθωτή») και τον προµηθευτή («εκµισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι µισθωτές να 
αναγνωρίζουν τις περισσότερες µισθώσεις στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Οι µισθωτές 
έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις µισθώσεις, µε ορισµένες εξαιρέσεις. Η 
λογιστική των εκµισθωτών παραµένει ουσιαστικά αµετάβλητη. Η επίδραση του νέου 
προτύπου στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:  
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∆ΠΧΑ 9: ∆ικαίωµα Προπληρωµής µε Αρνητική Αποζηµίωση (Τροποποίηση)  
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα 
προπληρωµής που επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συµβαλλόµενο µέρος είτε να καταβάλει 
είτε να λάβει εύλογη αποζηµίωση για την πρόωρη λήξη της σύµβασης (υπό την έννοια ότι 
από την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση 
λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να επιµετρηθούν στο αποσβέσιµο κόστος ή στην 
εύλογη αξία µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων.  
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η τροποποίηση δεν έχει σηµαντική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική 
θέση ή/και στην χρηµατοοικονοµική επίδοση του Οµίλου και της Εταιρείας.  
 
∆ΛΠ 28: Μακροπρόθεσµες Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες 
(Τροποποιήσεις)  
Οι τροποποιήσεις σχετίζονται µε το κατά πόσο η επιµέτρηση (και κυρίως η αποµείωση) των 
µακροπρόθεσµων συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι οποίες στην 
ουσία, αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή στην 
κοινοπραξία, διέπονται από το ∆ΠΧΠ 9, ∆ΛΠ 28 ή ένα συνδυασµό των δύο προτύπων. Οι 
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι µια οικονοµική οντότητα εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 9, προτού 
εφαρµόσει το ∆ΛΠ 28, σε αυτές τις µακροπρόθεσµες συµµετοχές για τις οποίες δεν 
εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 9 η οικονοµική 
οντότητα δεν λαµβάνει υπόψη τυχόν προσαρµογές στην λογιστική αξία των 
µακροπρόθεσµων συµµετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρµογή του ∆ΛΠ 28. Η 
∆ιοίκηση εκτιµά ότι η τροποποίηση δεν έχει σηµαντική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική 
θέση ή/και στην χρηµατοοικονοµική επίδοση του Οµίλου και της Εταιρείας 
 
 

Επίπτωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης την 30/06/2020
Περιουσιακά στοιχεία

∆ικαιώµατα χρήσης ακινήτων 507.236,59
∆ικαιώµατα χρήσης µεταφορικών µέσων 213.956,86
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 705
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συµβάσεις µίσθωσης 750.915,25
Καθαρή επίδραση στην Καθαρή θέση -29.016,61

Επίπτωση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος την 30/06/2020

Αποσβέσεις δικαιωµάτων χρήσης ακινήτων 190.581,20
Αποσβέσεις δικαιωµάτων χρήσης  µεταφορικών µέσων 128.517,08
∆απάνες λειτουργικών µισθώσεων -346.959,01
Λειτουργικά αποτελέσµατα (κέρδη) -27.860,73
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 57.582,34
Ζηµίες πρό φόρων 29.721,61
Φόρος εισοδήµατος -705
Ζηµίες µετά  φόρων 29.016,61
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∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΑ Ε∆∆ΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά µε τις Θεωρήσεις Φόρου 
Εισοδήµατος  
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιµετώπιση της αβεβαιότητας που 
εµπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισµούς, κατά το λογιστικό χειρισµό των φόρων 
εισοδήµατος. Η διερµηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε την εξέταση 
αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων µεµονωµένα ή από κοινού, την εξέταση των 
φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη µέθοδο ώστε να 
αντικατοπτρίζεται η αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογικές αρχές 
καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγµατικά περιστατικά και τις 
περιστάσεις. Η διερµηνεία δεν έχει σηµαντική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση ή/και 
στην χρηµατοοικονοµική επίδοση του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
∆ΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισµός προγράµµατος καθορισµένων 
παροχών (Τροποποιήσεις) 
 Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιµοποιούν επικαιροποιηµένες 
αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισµό του κόστους τρέχουσας απασχόλησης και 
του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, µετά την 
πραγµατοποίηση µιας µεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισµού του προγράµµατος 
καθορισµένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η 
εφαρµογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου, από το 
λογιστικό χειρισµό µιας µεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισµού του προγράµµατος 
καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση 
ή/και στην χρηµατοοικονοµική επίδοση του Οµίλου και της Εταιρείας  
 
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο 
είναι µια συλλογή τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι αναβαθµίσεις δεν 
έχουν σηµαντική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση ή/και στην χρηµατοοικονοµική 
επίδοση του Οµίλου και της Εταιρείας.  
• ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο: οι 
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον 
έλεγχο µιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονοµική οντότητα επιµετρά 
εκ νέου τη συµµετοχή που προηγουµένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις 
στο ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο 
µιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονοµική οντότητα δεν επιµετρά εκ 
νέου τη συµµετοχή που προηγουµένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή 
 • ∆ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες 
των πληρωµών για χρηµατοοικονοµικά µέσα που ταξινοµούνται ως στοιχεία των ιδίων 
κεφαλαίων, θα πρέπει να αναγνωρίζονται ανάλογα µε το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα 
του παρελθόντος που δηµιούργησαν τα διανεµητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί.  
• ∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του 
προτύπου ώστε, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιµο 
για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για πώληση και µέρος δανείου που λήφθηκε 
ειδικά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο παραµένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη στιγµή 
εκείνη, το κόστος δανεισµού αυτό πρέπει να συµπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται 
από γενικό δανεισµό. 
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B) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί, έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο 
και η Εταιρεία / Όµιλος έχει υιοθετήσει νωρίτερα  
 
∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: 
 Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του 
εταιρείας ή της κοινοπραξίας του Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν µια αναγνωρισµένη 
ασυνέπεια µεταξύ των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 10 και εκείνες του ∆ΛΠ 28, για την 
αντιµετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του 
επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των 
τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 
περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια θυγατρική είτε όχι). Ένα µερικό κέρδος 
ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν 
συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το 
∆εκέµβριο του 2015 το Σ∆ΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ηµεροµηνία εφαρµογής της 
τροποποίησης αυτής, αναµένοντας το αποτέλεσµα του έργου του για τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης. Η διοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στην 
χρηµατοοικονοµική θέση ή/και στην χρηµατοοικονοµική επίδοση του Οµίλου και της 
Εταιρείας. 
 
Εννοιολογικό πλαίσιο ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς  
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα 
ολοκληρωµένο σύνολο εννοιών για τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές 
συµβάλλουν στον καθορισµό προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών για την 
ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να 
κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραποµπές 
του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που 
επηρεάζονται προκειµένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρηµένο 
εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της µετάβασης στο 
αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο ∆ΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό 
πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ∆ΠΧΑ δεν κάνει 
αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 
εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2020. Η διοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στην 
χρηµατοοικονοµική θέση ή/και στην χρηµατοοικονοµική επίδοση του Οµίλου και της 
Εταιρείας. 
 
∆ΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις)  
Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά µε τον ορισµό µιας Επιχείρησης 
(τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 3) µε σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν 
µια οικονοµική οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει µια επιχείρηση ή µια οµάδα 
περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων 
για τις οποίες η ηµεροµηνία απόκτησης προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική 
περίοδο που αρχίζει την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών 
στοιχείων που συµβαίνουν την ή µετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται 
νωρίτερη εφαρµογή.  
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Η διοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση 
ή/και στην χρηµατοοικονοµική επίδοση του Οµίλου και της Εταιρείας.  
 
∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων και ∆ΛΠ 8 Λογιστικές 
πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη: Ορισµός της σηµαντικότητας 
(Τροποποιήσεις) 
 Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν τον ορισµό της σηµαντικότητας και τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να 
εφαρµοστεί. Ο νέος ορισµός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σηµαντική εφόσον 
όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναµένεται να επηρεάσει τις 
αποφάσεις των κύριων χρηστών των οικονοµικών καταστάσεων, που λαµβάνουν µε βάση 
αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονοµική πληροφόρηση για τη 
συγκεκριµένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον 
ορισµό της σηµαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισµός της 
σηµαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ∆ΠΧΑ. Η διοίκηση εκτιµά ότι οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση ή/και στην 
χρηµατοοικονοµική επίδοση του Οµίλου και της Εταιρείας.  
 
Αναµόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39, ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) 
 Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται, αναδροµικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Τον 
Σεπτέµβριο του 2019, το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) εξέδωσε 
τροποποιήσεις στα πρότυπα ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7, µε τις οποίες ολοκληρώνεται η 
πρώτη φάση των εργασιών του αναφορικά µε τις επιπτώσεις της αναµόρφωσης των 
διατραπεζικών επιτοκίων δανεισµού στη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η δεύτερη 
φάση επικεντρώνεται σε θέµατα που επηρεάζουν τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 
όταν ένα υφιστάµενο επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί από ένα επιτόκιο µηδενικού 
κινδύνου. Οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε θέµατα που προκύπτουν στη 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε περιόδους που προηγούνται της αντικατάστασης 
ενός υφιστάµενου επιτοκίου αναφοράς µε ένα εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιµετωπίζουν τις 
επιπτώσεις σε συγκεκριµένες απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθµισης του ∆ΠΧΑ 9 
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» και του ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και 
επιµέτρηση». Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις εφαρµόσιµες σε 
υφιστάµενες σχέσεις αντιστάθµισης που επηρεάζονται από την αναµόρφωση των 
επιτοκίων αναφοράς, επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης κατά την 
περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάµενου επιτοκίου 
αναφοράς µε ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν µηδενικού κινδύνου.  
 
Επίσης, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: 
Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω από την αβεβαιότητα που προκύπτει 
από την αναµόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. Η διοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση ή/και στην χρηµατοοικονοµική επίδοση 
του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων: Ταξινόµηση των 
Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσµες ή Μακροπρόθεσµες (Τροποποιήσεις) 
 



CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 
Ετήσια Χρηµατοοικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιουλίου 2019 µέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

41 
 

 Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο 
την επίτευξη συνέπειας στην εφαρµογή των απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις 
εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισµός και οι λοιπές υποχρεώσεις µε αβέβαιη 
ηµεροµηνία διακανονισµού ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 
Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάµενες απαιτήσεις αναφορικά µε την 
επιµέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου 
ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόµησης για το δανεισµό, τον οποίο µπορεί να διακανονίσει 
µία εταιρεία εκδίδοντας συµµετοχικούς τίτλους.. Η διοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν σηµαντική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση ή/και στην χρηµατοοικονοµική 
επίδοση του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
 

Γ) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική 
περίοδο και η Εταιρεία / Όµιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα  
 
• ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά 
περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή 
της κοινοπραξίας του 
 Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν µια αναγνωρισµένη ασυνέπεια µεταξύ των απαιτήσεων 
του ∆ΠΧΑ 10 και εκείνες του ∆ΛΠ 28, για την αντιµετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς 
των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της 
κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η 
ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει µια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια 
θυγατρική είτε όχι). Ένα µερικό κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 
περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν τα στοιχεία 
αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το ∆εκέµβριο του 2015 το Σ∆ΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την 
ηµεροµηνία εφαρµογής της τροποποίησης αυτής, αναµένοντας το αποτέλεσµα του έργου 
του για τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν σηµαντική 
επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση ή/και στην χρηµατοοικονοµική επίδοση του 
Οµίλου και της Εταιρείας.  
 
• ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Ταξινόµηση των 
Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσµες ή Μακροπρόθεσµες (Τροποποιήσεις)  
 
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε σχέδιο 
προτύπου για την αναβολή της ηµεροµηνίας έναρξης εφαρµογής των τροποποιήσεων την 
1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην 
εφαρµογή των απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά 
πόσο ο δανεισµός και οι λοιπές υποχρεώσεις µε αβέβαιη ηµεροµηνία διακανονισµού 
ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης.  
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Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση 
Οικονοµικής Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάµενες απαιτήσεις αναφορικά µε την 
επιµέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου 
ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόµησης για το δανεισµό, τον οποίο µπορεί να διακανονίσει 
µία εταιρεία εκδίδοντας συµµετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα 
έχουν σηµαντική επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση ή/και στην χρηµατοοικονοµική 
επίδοση του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
• ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ∆ΛΠ 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις, ∆ΛΠ 37 
Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και 
Ετήσιες Αναβαθµίσεις ∆ΠΧΑ (Τροποποιήσεις)  
Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1 Ιανουαρίου 2022, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε, 
περιορισµένου πεδίου, τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως κατωτέρω:  

• ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων:  
Οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν µία παραποµπή του ∆ΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο 
για Χρηµατοοικονοµικές Αναφορές χωρίς αλλαγή στις λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου 
για συνενώσεις επιχειρήσεων.  
 • ∆ΛΠ 16 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις:  
Οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη µείωση του κόστος των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
µε ποσά που λαµβάνονται από την πώληση στοιχείων που παράγονται ενώ η εταιρεία 
προετοιµάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόµενη χρήση του. Τα έσοδα από τις 
πωλήσεις και το σχετικό κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα.  
 • ∆ΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά 
στοιχεία: οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης µιας σύµβασης, στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης της σύµβασης εάν είναι επαχθής.  
 • Μικρές τροποποιήσεις διενεργήθηκαν στις Ετήσιες Αναβαθµίσεις στα πρότυπα ∆ΠΧΑ 
1- Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, στο ∆ΠΧΑ 
9-Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, στο ∆ΠΛ 41-Γεωργία και στα ενδεικτικά παραδείγµατα που 
συνοδεύουν το ∆ΠΧΑ 16- Μισθώσεις  
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ∆ιοίκηση 
εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση ή/και 
στην χρηµατοοικονοµική επίδοση του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται µε τον COVID-19 
(Τροποποιήσεις)  
Η τροποποίηση εφαρµόζεται, αναδροµικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιουνίου 2020. Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή, συµπεριλαµβανοµένων 
και των οικονοµικών καταστάσεων που δεν έχουν ακόµη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η 
Μαΐου 2020. Το Σ∆ΛΠ τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας τους µισθωτές από την 
εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 16 αναφορικά µε τη λογιστική τροποποίησης 
µίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της πανδηµίας 
COVID-19.  
Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον µισθωτή να αντιµετωπίσει λογιστικά 
οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί µισθωµάτων ως συνέπεια του COVID-19, µε τον ίδιο 
τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο 
τροποποίηση της µίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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 • Η αλλαγή στις πληρωµές µισθωµάτων οδηγεί σε αναθεωρηµένο αντάλλαγµα που είναι 
ουσιαστικά ίδιο µε ή µικρότερο από το αντάλλαγµα για το µίσθωµα αµέσως πριν από την 
αλλαγή,  
• Οποιαδήποτε µείωση στις πληρωµές µισθωµάτων επηρεάζει πληρωµές που οφείλονται 
την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021, 
 • ∆εν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της µίσθωσης Η 
τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στην χρηµατοοικονοµική 
θέση ή/και στην χρηµατοοικονοµική επίδοση του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
 
3. Βάση Σύνταξης Και Παρουσίασης Των Οικονοµικών Καταστάσεων Και 

Περίληψη Σηµαντικότερων Λογιστικών Αρχών 

 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 2018-2019 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 ∆ιοίκησης.  
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση 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. 
 
Προβλέψεις για αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές από εµπορικές απαιτήσεις και από 
περιουσιακά στοιχεία από συµβάσεις µε πελάτες:  
 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία εφαρµόζουν την απλοποιηµένη προσέγγιση του ∆ΠΧΑ 9 για τον 
υπολογισµό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών, σύµφωνα µε την οποία, η πρόβλεψη 
επιµετράται πάντοτε σε ποσό ίσο µε τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συµβατικά περιουσιακά στοιχεία. Η 
∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης 
σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες λιανικής λαµβάνοντας υπόψη την 
τρέχουσα πιστωτική πολιτική, ιστορικά στατιστικά στοιχεία καθώς και µελλοντικές 
προσδοκίες για την εισπραξιµότητα από πελάτες.  
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Όσον αφορά πελάτες εταιρικούς όπως πελάτες διαφήµισης, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους 
κτλ., η πρόβλεψη για αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές αξιολογείται για καθέναν ξεχωριστά 
λαµβάνοντας υπόψη ιστορικές τάσης καθώς και στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας του 
Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων 
εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται 
 
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος:  
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των 
φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο 
εισοδήµατος για κάθε χρήση, πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 
προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και αναγνώριση µελλοντικών 
φορολογικών ωφελειών. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους 
ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος. Σε περίπτωση που φορολογικά θέµατα 
δεν έχουν διευθετηθεί µε τις τοπικές αρχές, η διοίκηση του Οµίλου λαµβάνει υπόψιν την 
εµπειρία του παρελθόντος και τη συµβουλή ειδικών σε φορολογικά και νοµικά θέµατα 
προκειµένου να αναλύσει τα συγκεκριµένα γεγονότα και συνθήκες, να ερµηνεύσει τη 
σχετική φορολογική νοµοθεσία, να εκτιµήσει τη θέση των φορολογικών αρχών σε 
αντίστοιχες υποθέσεις και να αποφασίσει εάν η φορολογική αντιµετώπιση θα γίνει 
αποδεκτή από τις φορολογικές αρχές ή αν χρειάζεται να αναγνωρίσει σχετικές προβλέψεις. 
Όταν ο Όµιλος πρέπει να προβεί σε πληρωµές ποσών προκειµένου να προσφύγει κατά 
των φορολογικών αρχών και εκτιµά πως είναι πιο πιθανό να κερδίσει στην προσφυγή αυτή 
από το ενδεχόµενο να χάσει, οι σχετικές πληρωµές καταγράφονται ως απαιτήσεις, αφού 
αυτές οι προκαταβολές θα χρησιµοποιηθούν για την εξόφληση της υπόθεσης σε 
περίπτωση αρνητικής έκβασης ή θα επιστραφούν στον Όµιλο σε περίπτωση θετικής 
έκβασης. Σε περίπτωση που ο Όµιλος εκτιµά ότι απαιτείται πρόβλεψη σχετικά µε την 
έκβαση µιας αβέβαιης φορολογικής υπόθεσης, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί 
αφαιρούνται από την εν λόγω πρόβλεψη. 
  
Συντελεστές απόσβεσης:  
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αποσβένονται σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή 
τους. Αυτές οι ωφέλιµες ζωές επανεκτιµώνται περιοδικά για να εκτιµηθεί κατά πόσο 
συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι ωφέλιµες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 
ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτοµία και τα 
προγράµµατα συντήρησης. 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:  
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιµοποίητες 
φορολογικές ζηµίες στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά 
κέρδη που θα συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους 
της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης που µπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται 
σηµαντικές κρίσεις και εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης του Οµίλου, οι οποίες βασίζονται στα 
µελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές στρατηγικές 
που θα ακολουθηθούν 
 
Μισθώσεις: 
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Οι συµβάσεις µισθώσεων ταξινοµούνται µε βάση το ∆ΠΧΑ 16. Κατά την αξιολόγηση, 
ακολουθείται η µεθοδολογία της ‘ουσίας της συναλλαγής’. Η αξία του δικαιώµατος χρήσης 
των παγίων που αναγνωρίζεται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης βασίζεται στην 
παρούσα αξία των συµβατικών πληρωµών της µίσθωσης.  
Οι συµβατικές πληρωµές είναι καθορισµένες και για το λόγο αυτό η αξία των µισθώσεων 
επιµετράται µε σχετική βεβαιότητα. Το επιτόκιο που χρησιµοποιείται στην προεξόφληση 
των συµβατικών πληρωµών είναι το διαφορικό επιτόκιο δανεισµού (incremental borrowing 
rate) το οποίο λαµβάνει υπόψη το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο και τους όρους και 
προϋποθέσεις της κάθε κατηγορίας µίσθωσης. Το διαφορικό επιτόκιο δανεισµού είναι το 
επιτόκιο που θα κληθεί ο Όµιλος να πληρώσει για να δανειστεί µε παρόµοιο όρο, και µε 
παρόµοια ασφάλεια, τα απαραίτητα κεφάλαια για την απόκτηση ενός περιουσιακού 
στοιχείου µε παρόµοια αξία µε το περιουσιακό στοιχείο µε δικαιώµα χρήσης σε παρόµοιο 
οικονοµικό περιβάλλον. Ο Όµιλος εφαρµόζει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε 
κατηγορία µισθώσεων µε παρόµοια χαρακτηριστικά (όπως µισθώσεις µε αντίστοιχη 
διάρκεια, για παρόµοια πάγια και σε αντίστοιχο οικονοµικό περιβάλλον). Ως µέρος της 
αξιολόγησής του για τη διάρκεια της µίσθωσης και τη διάρκεια της µη ακυρώσιµης περιόδου 
µίσθωσης, ο Όµιλος λαµβάνει υπόψη τον ορισµό της σύµβασης ως συµφωνία µεταξύ δύο 
ή περισσότερων µερών που δηµιουργεί εκτελεστά δικαιώµατα και υποχρεώσεις και 
καθορίζει την περίοδο για την οποία η σύµβαση είναι εκτελεστή. Κατά τη διενέργεια αυτών 
των εκτιµήσεων, ο Όµιλος λαµβάνει υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα και περιστάσεις που 
δηµιουργούν ένα οικονοµικό κίνητρο για τον µισθωτή να ασκήσει ή να µην ασκήσει, την 
πιθανή επιλογή, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν αναµενόµενων αλλαγών σε γεγονότα και 
περιστάσεις από την ηµεροµηνία έναρξης έως την ηµεροµηνία άσκησης του δικαιώµατος. 
Επιπλέον, ο Όµιλος λαµβάνει υπόψη µια επιλογή επέκτασης της µη ακυρώσιµης περιόδου 
µόνο όταν θεωρείται εύλογο να ασκηθεί ή µια επιλογή τερµατισµού που θεωρείται ότι είναι 
εύλογα βέβαιο ότι δεν θα ασκηθεί. 
 
 
3.2. Περίληψη Σηµαντικότερων Λογιστικών Αρχών.  
 
Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην 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. 
 
Οι συνηµµένες ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις περιέχουν τις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας CPI Α.Ε. και όλων των 
θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η CPI A.E. έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου. Οι 
θυγατρικές (εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος έµµεσα ή άµεσα συµµετέχει µε περισσότερο από 
το 50% των ψήφων ή µε άλλον τρόπο ελέγχει τη διοίκησή τους) έχουν ενοποιηθεί. Ο Όµιλος 
επανεκτιµά σε κάθε περίοδο αναφοράς εάν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο σε επενδύσεις, εάν τα 
γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν αλλαγή στις ενδείξεις ουσιαστικού ελέγχου.  
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Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο ουσιαστικός έλεγχος 
µεταφέρεται στον Όµιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία κατά την οποία 
ο έλεγχος παύει να υφίσταται.  
Η ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών 
συµπίπτει µε αυτή της Εταιρείας χρησιµοποιώντας τις ίδιες λογιστικές αρχές.  
Τα κέρδη ή οι ζηµίες καθώς και κάθε στοιχείο των Λοιπών Συνολικών Εισοδηµάτων 
αποδίδονται στους µετόχους του Οµίλου και στις µη ελέγχουσες συµµετοχές ακόµη κι αν 
αυτό δηµιουργεί χρεωστικό υπόλοιπο. Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα και 
χρηµατοροές έχουν απαλειφθεί στις συνηµµένες ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές 
καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί 
έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια µε τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον 
Όµιλο.  
Μια µεταβολή σε ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρική χωρίς απώλεια ελέγχου αποτελεί 
συναλλαγή µεταξύ των µετόχων και συνεπώς το αποτέλεσµα της συναλλαγής καταχωρείται 
στα ίδια κεφάλαια. Σε περίπτωση που ο Όµιλος χάνει τον έλεγχο µιας θυγατρικής, τότε: • 
διαγράφει τα στοιχεία του ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τις 
υποχρεώσεις της θυγατρικής  
• διαγράφει τη λογιστική αξία των µη ελεγχόµενων συµµετοχών • αναγνωρίζει την εύλογη 
αξία της εναποµείνασας επένδυσης  
• αναγνωρίζει οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα 
 • ανακατατάσσει το µερίδιο της µητρικής επί των στοιχείων που είχαν προηγουµένως 
αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα στα αποτελέσµατα.  
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις 
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Τυχόν 
διαφορές σε αθροίσµατα στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και στις σηµειώσεις καθώς 
και µεταξύ τους οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 
 
 
Βάση Ενοποίησης: Κάθε συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται µε την εφαρµογή της 
µεθόδου απόκτησης. Το κόστος της απόκτησης υπολογίζεται ως το σύνολο του 
ανταλλάγµατος που µεταβιβάστηκε υπολογιζόµενο κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης 
στην εύλογη αξία και του ποσού των τυχόν µη ελεγχουσών συµµετοχών (προηγουµένως 
δικαιωµάτων µειοψηφίας) στον αποκτώµενο. Για κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών 
υπολογίζει τις µη ελέγχουσες συµµετοχές επί του αποκτώµενου σε αναλογία επί των 
καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου. Τα έξοδα κατά την 
απόκτηση καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Κατά την ηµεροµηνία της 
απόκτησης, ο Όµιλος θα εκτιµήσει τα αποκτώµενα περιουσιακά στοιχεία και τις 
αναληφθείσες υποχρεώσεις προκειµένου για τη κατάλληλη ταξινόµησή τους και 
προσδιορισµό τους σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, τις οικονοµικές περιστάσεις και 
τις σχετικές συνθήκες κατά την ηµεροµηνία απόκτησης.  
Σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά, ο Όµιλος θα επιµετρήσει εκ νέου 
τα συµµετοχικά δικαιώµατα που κατείχε προηγουµένως στον αποκτώµενο στην εύλογη 
αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης µε τη διαφορά να µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 
Τυχόν ενδεχόµενο αντάλλαγµα που µεταβιβάζεται από τον αποκτώντα θα αναγνωρίζεται 
στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης.  
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Οποιεσδήποτε µεταγενέστερες µεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου 
ανταλλάγµατος, που κρίνεται ότι αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού, θα 
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 είτε στα αποτελέσµατα είτε ως µεταβολή στα λοιπά 
συνολικά εισοδήµατα. Εάν το ενδεχόµενο αντάλλαγµα κατατάσσεται ως στοιχείο της 
καθαρής θέσης, δεν θα επιµετράται εκ νέου έως ότου ο µεταγενέστερος διακανονισµός 
λογιστικοποιηθεί στην καθαρή θέση.  
Η υπεραξία αρχικά αποτιµάται στο κόστος ως το υπερβάλλον του ανταλλάγµατος που 
µεταβιβάζεται συν το ποσό που αναγνωρίζεται ως µη ελέγχουσα συµµετοχή επί των 
καθαρών αναγνωρισµένων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται και των 
αναληφθέντων υποχρεώσεων. Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων 
θυγατρικών εταιρειών απεικονίζεται χωριστά στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης. 
Κάθε χρόνο διενεργείται έλεγχος της υπεραξίας για τυχόν αποµείωση η οποία µειώνει το 
αρχικό ποσό όπως αυτό απεικονίζεται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης. Κατά 
τον υπολογισµό των κερδών ή ζηµιών που προκύπτουν από την πώληση συµµετοχών, 
λαµβάνεται υπόψη η τυχόν υπεραξία, της προς πώληση Εταιρείας.  
Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων αποµείωσης (impairment test), το ποσό 
της υπεραξίας κατανέµεται σε µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Κάθε µία από τις 
µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών απεικονίζει τις επενδύσεις του Οµίλου. Στην 
περίπτωση που η εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία 
απόκτησης µίας εταιρείας είναι µεγαλύτερη από το τίµηµα που δόθηκε για την απόκτησή 
της, τότε προκύπτει αρνητική υπεραξία (έσοδο) η οποία καταχωρείται απευθείας ως έσοδο 
στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. 
 
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 αξία του. Το ανακτήσιµο ποσό των  
εγκαταστάσεων και εξοπλισµού είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής τιµής πωλήσεώς 
τους και της αξίας κτήσης τους.  
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Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισµό, 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 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία. 
 
Τα άυλα 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 ∆ιοίκηση της εταιρείας εξετάζει περιοδικά τα άυλα 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 
∆ΠΧΑ 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.  



CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 
Ετήσια Χρηµατοοικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 Ιουλίου 2019 µέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

49 
 

 
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.  
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 
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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 ∆ΠΧΑ 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: 
 

• 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. 
 
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις Αρχική αναγνώριση και µέτρηση 
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 Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ταξινοµούνται κατά την αρχική αναγνώριση ως 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, δάνεια και 
υποχρεώσεις ή ως παράγωγα που ορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης σε αποτελεσµατική 
αντιστάθµιση, ανάλογα µε την περίπτωση.  
 
Μεταγενέστερη επιµέτρηση  
Η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων εξαρτάται από την ταξινόµησή τους, 
όπως περιγράφεται παρακάτω Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων περιλαµβάνουν τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που διατηρούνται 
για εµπορικούς σκοπούς και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που χαρακτηρίζονται 
κατά την αρχική αναγνώριση ως εύλογες αξίες µέσω των αποτελεσµάτων. Οι 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως κατεχόµενες προς διαπραγµάτευση 
εάν προκύπτουν µε σκοπό την επαναγορά βραχυπρόθεσµα. Η κατηγορία αυτή 
περιλαµβάνει επίσης παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα που συνάπτονται από τον Όµιλο 
και δεν έχουν οριστεί ως αντισταθµιστικά µέσα στις σχέσεις αντιστάθµισης όπως αυτά 
ορίζονται στο ∆.Π.Χ.Α. 9. Τα ξεχωριστά ενσωµατωµένα παράγωγα ταξινοµούνται επίσης 
ως κατεχόµενα προς διαπραγµάτευση, εκτός εάν ορίζονται ως αποτελεσµατικά µέσα 
αντιστάθµισης Κέρδη ή ζηµίες από υποχρεώσεις που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
που προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων προσδιορίζονται κατά την αρχική ηµεροµηνία αναγνώρισης και µόνο 
εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του ∆ΠΧΑ 9. Ο Όµιλος δεν έχει ορίσει καµία 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων  
Στις 30 Ιουνίου 2020 ο Όµιλος δεν έχει χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
εµπίπτουν στην κατηγορία αυτή.  
 
∆άνεια και εµπορικές υποχρεώσεις 
 Αυτή είναι η πιο σχετική κατηγορία για τον Όµιλο. Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην 
εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα που προκύπτουν από την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του effective interest rate method (EIR). Τα κέρδη και οι ζηµίες 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν τα στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται, καθώς και 
µέσω της διαδικασίας απόσβεσης του EIR. Το ίδιο εφαρµόζεται και για τις εµπορικές 
υποχρεώσεις. Το αποσβεσµένο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τυχόν έκπτωση 
ή πριµοδότηση κατά την απόκτηση και τέλη ή έξοδα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
του EIR. Οι αποσβέσεις EIR περιλαµβάνονται ως χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. Αυτή η κατηγορία ισχύει γενικά για τα τοκοφόρα δάνεια και τις 
εµπορικές υποχρεώσεις 
 
Αποαναγνώριση  
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση που απορρέει 
από την υποχρέωση απορριφθεί, ακυρωθεί ή λήξει. Όταν µία υπάρχουσα 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον ίδιο δανειστή µε 
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή οι όροι υφιστάµενης υποχρέωσης τροποποιούνται 
σηµαντικά, µια τέτοια ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιµετωπίζεται ως η διαγραφή της 
αρχικής υποχρέωσης και η αναγνώριση νέας υποχρέωσης. Η διαφορά των αντίστοιχων 
λογιστικών αξιών αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 
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Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων  
Τα χρηµατοοικονοµικά πάγια και οι υποχρεώσεις συµψηφίζονται και παρουσιάζονται 
καθαρά στην κατάσταση οικονοµικής θέσης εάν υπάρχει νόµιµο δικαίωµα να 
συµψηφιστούν τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί και επιπλέον υπάρχει πρόθεση να γίνει 
εκκαθάριση του καθαρού ποσού, δηλαδή πάγια και υποχρεώσεις να τακτοποιηθούν 
παράλληλα. 
 

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. 
∆ιαγραφές 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.  
 
 
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 ∆ΛΠ 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.  
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Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από αναλογιστή µε την 
χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit 
method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το µέσο επιτόκιο του τελευταίου 
εξαµήνου  των µακροπρόθεσµων  οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου  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 ∆ΠΧΑ 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 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). 
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 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 ∆ΠΧΑ 
15 δεν έχει επίδραση στην αναγνώριση εσόδων αυτής της κατηγορίας, καθώς εµπίπτει στο 
πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 12, δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία σε σχέση 
µε την υπεραξία επιχείρησης. 

∆εν 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.  
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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 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. ∆εν 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 
 
 
Οι µισθώσεις ταξινοµούνται µε βάση το ∆ΠΧΑ 16. Κατά την αξιολόγηση, η αξία του 
δικαιώµατος χρήσης των παγίων που αναγνωρίζεται στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 
θέσης βασίζεται στην παρούσα αξία των συµβατικών πληρωµών της µίσθωσης. Το 
επιτόκιο που χρησιµοποιείται στην προεξόφληση των συµβατικών πληρωµών είναι το 
διαφορικό επιτόκιο δανεισµού (incremental borrowing rate). Ο Όµιλος εφαρµόζει ενιαίο 
προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία µισθώσεων µε παρόµοια χαρακτηριστικά (όπως 
µισθώσεις µε αντίστοιχη διάρκεια, για παρόµοια πάγια και σε αντίστοιχο οικονοµικό 
περιβάλλον). Οι µισθώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται στην σηµείωση 4.18 
 
 

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. 
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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 οικονοµικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζηµία 
στα αποτελέσµατα. Η εταιρεία και οι θυγατρικές δεν κατέχει ίδιες µετοχές. 
 
 

3.17 Αναφορά Ανά Κλάδο ∆ραστηριότητας 
 
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 έχουν ως εξής: 
 
ΟΜΙΛΟΣ 

  
 
 
 
 

01/07/2019-
30/06/2020

01/07/2019-
30/06/2020

01/07/2019-
30/06/2020

Περίοδος 01.07.2019 - 30.06.2020
Εξοπλισµός 
Πληροφορικής

Υλικά γραφείου, 
συντήρηση & 
επισκευή Σύνολο

Κύκος εργασιών (πωλήσεις) 8.104.642 6.903.954 15.008.595
Κόστος πωλήθέντων 6.640.853 5.657.023 12.297.876

Μικτά κέρδη 1.463.788 1.246.931 2.710.719
Λοιπά έσοδα 84.639 72.100 156.738
Εξοδα διάθεσης -959.426 -817.289 -1.776.716
Εξοδα διοίκησης -575.918 -490.597 -1.066.515
Άλλα έξοδα/έσοδα -34.032 -28.990 -63.022

Αποτελέσµατα εκµ/σης Κέρδη (-ζηµίες). -20.949 -17.846 -38.795
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 27 23 49
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -122.972 -104.754 -227.727

Κέρδη (-ζηµίες) προ φόρων -143.895 -122.577 -266.472

Φόρος εισοδήµατος έσοδο (-Έσοδο) 3.241 2.761 6.002
Κέρδη (-Ζηµίες) µετά από φόρους -140.654 -119.816 -260.471
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0
Κέρδη (-ζηµίες) µετά από φόρους ανά 
µετοχή– βασικά (σε €) -0,01420 -0,01209 -0,02629

Κέρδη (-Ζηµίες) µετά από φόρους -140.654 -119.816 -260.471
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
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. 
  

01/07/2019-
30/06/2020

01/07/2019-
30/06/2020

01/07/2019-
30/06/2020

Περίοδος 01.07.2019 - 30.06.2020
Εξοπλισµός 
Πληροφορικής

Υπηρεσίες και 
Εξοπλισµός 
γραφείων Σύνολο

Κύκος εργασιών (πωλήσεις) 8.103.832 6.903.264 15.007.096
Κόστος πωλήθέντων 6.640.853 5.657.023 12.297.876

Μικτά κέρδη 1.462.979 1.246.241 2.709.220
Λοιπά έσοδα 84.639 72.100 156.738
Εξοδα διάθεσης -955.126 -813.626 -1.768.753
Εξοδα διοίκησης -575.066 -489.871 -1.064.936
Άλλα έξοδα/έσοδα -33.416 -28.465 -61.881

Αποτελέσµατα εκµ/σης Κέρδη (-ζηµίες). -15.990 -13.621 -29.612
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 27 23 49
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -123.094 -104.858 -227.952

Κέρδη (-ζηµίες) προ φόρων -139.058 -118.456 -257.514

Φόρος εισοδήµατος έσοδο (-Έσοδο) 3.241 2.761 6.002
Κέρδη (-Ζηµίες) µετά από φόρους -135.817 -115.696 -251.512
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0 0 0
Κέρδη (-ζηµίες) µετά από φόρους ανά 
µετοχή– βασικά (σε €) -0,01371 -0,01168 -0,02539

Κέρδη (-Ζηµίες) µετά από φόρους -135.817 -115.696 -251.512
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4.  Επεξηγήσεις και αναλύσεις επί των στοιχείων της κατάστασης 

οικονοµικής θέσης. 

4. 1. 1    Ενσώµατα 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 0 0 0 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 1.806.416 4.280.823

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 1.794.952 4.279.473

Αναπόσβεστη αξία 

30/06/2019 32.494 1.591 4.446 524.882 563.414

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Κτήρια εγκ/σεις 

κτηρίων- Τεχνικά 

έργα

Μηχ. -Τεχνικές 

εγκατ. & 

λοιπός 

εξοπλ/σμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2019 2.420.218 13.172 89.663 2.319.834 4.842.887

Προσθήκες 0 0 0 290.168 290.168

Μειώσεις 0 0 0 227.557 227.557

Μεταφορές 0 0 0 0 0

30η Ιουνίου 2020 2.420.218 13.172 89.663 2.382.445 4.905.497

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 11.580 85.217 1.794.952 4.279.473

Προσθήκες 3.962 352 668 178.712 183.695

Μειώσεις 0 0 0 189.076 189.076

Μεταφορές 0

30η Ιουνίου 2020 2.391.685 11.933 85.885 1.784.588 4.274.091

Αναπόσβεστη αξία 

30/06/2020 28.533 1.239 3.778 597.857 631.406

1/7/2018-30/06/2019

1/7/2019 -30/06/2020
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4.1.2  Ενσώµατα πάγια Εταιρείας. 
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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 0 0 0 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 1.806.416 4.280.823

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 1.794.952 4.279.473

Αναπόσβεστη αξία 

30/06/2019 32.494 1.591 4.446 524.882 563.414

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Κτήρια εγκ/σεις 

κτηρίων- Τεχνικά 

έργα

Μηχ. -Τεχνικές 

εγκατ. & 

λοιπός 

εξοπλ/σμός

Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2019 2.420.218 13.172 89.663 2.319.834 4.842.887

Προσθήκες 0 0 0 290.168 290.168

Μειώσεις 0 0 0 227.557 227.557

Μεταφορές 0 0 0 0 0

30η Ιουνίου 2020 2.420.218 13.172 89.663 2.382.445 4.905.497

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 11.580 85.217 1.794.952 4.279.473

Προσθήκες 3.962 352 668 178.712 183.695

Μειώσεις 0 0 0 189.076 189.076

Μεταφορές 0

30η Ιουνίου 2020 2.391.685 11.933 85.885 1.784.588 4.274.091

Αναπόσβεστη αξία 

30/06/2020 28.533 1.239 3.778 597.857 631.406

1/7/2018-30/06/2019

1/7/2019 -30/06/2020
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4.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

 
 
 
 
 
 
 

Λογισµικά προγρ/τα
Λογισµικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

Λογισµικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2018 3.330.679 3.330.679 3.330.679 3.330.679
Προσθήκες 48.215 48.215 48.215 48.215
Μειώσεις 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0
30η Ιουνίου  2019 3.378.894 3.378.894 3.378.894 3.378.894

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Λογισµικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

Λογισµικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2018 3.194.205 3.194.205 3.194.205 3.194.205
Προσθήκες 39.517 39.517 39.517 39.517
Μειώσεις 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0
30η Ιουνίου  2019 3.233.722 3.233.722 3.233.722 3.233.722
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 3.378.894 3.378.894 3.378.894 3.378.894
Προσθήκες 1.072.582 1.072.582 1.072.582 1.072.582
Μειώσεις 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0
30η Ιουνίου 2020 4.451.476 4.451.476 4.451.476 4.451.476

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Λογισµικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

Λογισµικά 
προγρ/τα ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2019 3.233.722 3.233.722 3.233.722 3.233.722
Προσθήκες 355.566 355.566 355.566 355.566
Μειώσεις 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0
30η Ιουνίου 2020 3.589.288 3.589.288 3.589.288 3.589.288

Αναπόσβεστη αξία 
30/06/2020 862.188 862.188 862.188 862.188

01/07/2018-30/06/2019
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/07/2019-30/06/2020
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές                                                
 
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/ υποχρεώσεις. 
 

 
 
Η κίνηση του αναβαλλόµενου φόρου έχει ως εξής: 
 

 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις υπολογίσθηκαν µε τον συντελεστή φορολογίας 
εισοδήµατος 24% και είναι ανακτήσιµες µετά από  24 µήνες. 
 
 

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019
Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους 
φόρους

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 162.478 190.774 162.478 190.774

Αποτίµηση συµµετοχών 44.880 48.620 44.880 48.620

Παροχές προσωπικού 25.079 28.021 25.079 28.021

Συµψηφιστές φορολογικές ζηµιές 60.937 12.527 60.937 12.527

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων 40.800 44.200 40.800 44.200

Λοιπές υποχρεώσεις 1.241 1.344 1.241 1.344

Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση 180.629 180.629
Υποχρεώσεις από Αναβαλλόµενους 
φόρους

∆ικαίωµα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 179.924 179.924
∆ιαφορά απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων 336.121 325.487 336.121 325.487

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο απαιτήσεων 01/07/2019 325.487

Πλέον: Σε πίστωση καθαράς θέσης 4.632

Πλέον: Σε πιστωση αποτελεσµάτων 6.002

Υπόλοιπο απαιτήσεων ΄30/06/2020 336.121
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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: 

 
Κατά την αποτίµηση της 30ης Ιουνίου 2020 των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν 
προέκυψε µεταβολή στην εύλογη αξία τους.  
 
Η Εταιρεία την 1/7/2019 (ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Π. 9, ταξινόµησε 
τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία του ∆.Π.Χ.Π. 9, 
‘’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: 

 
 
 

4.6 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις. 

 
 
 

4.7  Αποθέµατα.  
 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Xώρα έδρας % Συµµ. Αjξία κτήσης 
Προβλ. 
Υποτίµ.

Λογιστική 
αξία % Συµµ. Αjξία κτήσης 

Προβλ. 
Υποτίµ.

Λογιστική 
αξία

ΠΑΡΚΟ Επιχειρίσεων Υψηλής Τεχνολογίας 
& Έρευνας «Τεχνοπολη – Ακρόπολη» Α.Ε. ΕΛΛΑΣ 0,90% 58.008 3.000 55.008 0,90% 58.008 3.000 55.008

ATKOSOFT AE ΕΛΛΑΣ 2,45% 184.966 184.000 966 2,45% 184.966 184.000 966

ΣΥΝΟΛΟ 242.974 187.000 55.974 242.974 187.000 55.974

30/6/201930/6/2020

ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε Ευρώ 
30 Ιουνίου 2019 
Λογιστική αξία µε 
βάση το ∆ΛΠ 39

Αναταξινοµήσεις 
1 Ιουλίου 2019 
Λογιστική αξία µε 
βάση το ∆ΠΧΑ 9

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση 55.974 -55.974 0
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 0 55.974 55.974

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ποσά σε Ευρώ 
30 Ιουνίου 2019 
Λογιστική αξία µε 
βάση το ∆ΛΠ 39

Αναταξινοµήσεις 
1 Ιουλίου 2019 
Λογιστική αξία µε 
βάση το ∆ΠΧΑ 9

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση 55.974 -55.974 0
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 0 55.974 55.974

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019
Εγγυήσεις ενοικίων κοινωφελών 
οργανισµών κ.λ.π. 187.827 184.022 187.109 183.304

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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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. 

 
Η εταιρεία µας αντιπροσωπεύει και εµπορεύεται στην Ελλάδα προϊόντα διαφόρων οίκων του 
εξωτερικού. Μέχρι σήµερα έχει διαθέσει στην Ελληνική αγορά άνω των 300.000 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 Ευρώ 
240.000 Στην παρούσα χρήση διενεργήθηκε πρόβλεψη απαξίωσης αποθεµάτων ποσού Ευρώ 
70.000, η οποία επιµερίστηκε στις δαπάνες της Εταιρείας ενώ η Εταιρεία προέβη σε διαγραφή 
αποθεµάτων συνολικής αξίας Ευρώ 200.000 η οποία επιβάρυνε το Κόστος Πωληθέντων στη 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος.  
 
Η κίνηση των προβλέψεων αποµείωσης των αποθεµάτων έχει ως εξής: 

 
 
 
4.8 Εµπορικοί χρεώστες. 
Οι απαιτήσεις αυτές αναλύονται ως εξής: 

ΕΙ∆Η ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019
Ανταλλακτικά περιφερειακών Η/Υ, 
φωτοτυπικών κ.λ.π. 1.568.884 1.567.630 1.568.884 1.567.630
Αναλώσιµα περιφερειακών Η/Υ, 
φωτοτυπικών κ.λ.π. 339.925 339.653 339.925 339.653
Κύρια είδη (περιφερειακά Η/Υ, 
φωτοτυπικών  κ.λ.π.) 705.998 705.433 705.998 705.433

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.614.807 2.612.716 2.614.807 2.612.716

Μείον προβλέψεις απαξίωσης 240.000 170.000 240.000 170.000

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.374.807 2.442.716 2.374.807 2.442.716

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Υπόλοιπο έναρξης 170.000 170.000 170.000 170.000

∆ιαγραφές χρήσεως 0 0 0 0

Προβλέψεις χρήσεως 70.000 0 70.000 0

ΣΥΝΟΛΟ 240.000 170.000 240.000 170.000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφάρµοσαν την απλοποιηµένη προσέγγιση της παραγράφου 
5.5.15 του ∆.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 01.07.2019 ανήλθαν σε  272.387 ευρώ για τον 
όµιλο και την εταιρεία και βάρυναν τα αποτελέσµατα εις νέον της 01.07.2019 και οι 
αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες για την περίοδο 01.07.2019 – 30.06.2020 σε Ευρώ 56.752 
ευρώ (01.07.2018 – 30.06.2019 ευρώ 3.196) για τον Όµιλο και  την Εταιρεία, οι οποίες 
ωφέλησαν τα αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου  και της προηγούµενης περιόδου. 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Πελάτες (Ανοιχτά Υπόλοιπα) 3.771.904 3.917.511 3.771.904 3.909.118

Επιταγές εισπρακτέες 444.539 616.921 444.539 616.921

Γραµµάτια εισπρακτέα 5.780 5.780 5.780 5.780

ΣΥΝΟΛΟ 4.222.223 4.540.212 4.222.223 4.531.819

Μείον προβλεψεις 684.031 740.783 684.031 740.783

ΣΥΝΟΛΟ 3.538.192 3.799.429 3.538.192 3.791.035

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χωρίς 1- 90 91 - 180 181- 365 Άνω των 365 ΣΥΝΟΛΟ

30/6/2019 Καθυστέρηση Ηµέρες Ηµέρες Ηµέρες Ηµέρών Ηµέρες

Απαιτήσεις 0 3.253.748 214.375 39.141 1.094.039 4.601.302
Ποσοστό απωλειών 0,10% 0,50% 3,00% 15,00% 65,00%
Αναµενόµενες απώλειες 16.269 6.431 5.871 711.125 739.696
Υφιστάµενη πρόβλεψη 
αποµείωσης 31/12/2018 743.979
Πρόσθετες αναµενόµενες 
ζηµίες 30/06/2019 -4.283

30/6/2020
Απαιτήσεις 0 2.799.467 389.832 28.299 1.004.626 4.222.223
Ποσοστό απωλειών 0,10% 0,50% 3,00% 15,00% 65,00%
Αναµενόµενες απώλειες 13.997 11.695 4.245 653.007 682.944
Υφιστάµενη πρόβλεψη 
αποµείωσης 30/6/2019 739.696
Πρόσθετες αναµενόµενες 
ζηµίες 31/12/2019 -56.752
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ΟΜΙΛΟΣ 

 
 
 
Η κίνηση του λογαριασµού  των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 
 
 
 

 
 
 
4.9 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος Ενεργητικού. 
 

 

Χωρίς 1- 90 91 - 180 181- 365 Άνω των 365 ΣΥΝΟΛΟ

30/6/2019 Καθυστέρηση Ηµέρες Ηµέρες Ηµέρες Ηµέρών Ηµέρες

Απαιτήσεις 0 3.253.748 214.375 39.141 1.094.039 4.601.302
Ποσοστό απωλειών 0,10% 0,50% 3,00% 15,00% 65,00%

Αναµενόµενες απώλειες 16.269 6.431 5.871 711.125 739.696

Υφιστάµενη πρόβλεψη 
αποµείωσης 31/12/2018 743.979

Πρόσθετες αναµενόµενες 
ζηµίες 30/06/2019 -4.283

30/6/2020
Απαιτήσεις 0 2.799.467 389.832 28.299 1.004.626 4.222.223
Ποσοστό απωλειών 0,10% 0,50% 3,00% 15,00% 65,00%

Αναµενόµενες απώλειες 13.997 11.695 4.245 653.007 682.944

Υφιστάµενη πρόβλεψη 
αποµείωσης 30/6/2019 739.696

Πρόσθετες αναµενόµενες 
ζηµίες 31/12/2019 -56.752

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Υπόλοιπο έναρξης 740.783 471.592 740.783 471.592

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσης -56.752 269.191 -56.752 269.191

Υπόλοιπο 684.031 740.783 684.031 740.783

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚίνηση Λογαριασµού Προβλέψεων 
Επισφαλών Απαιτήσεων

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019
Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων 0 0 89.878 74.636

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 256.229 284.704 256.229 284.704

Ελληνικο ∆ηµόσιο -παρακρατηµένοι φόροι 35.091 94.319 35.091 94.319
Λογ/σµοί διαχείρισης προκαταβολών και 
πιστώσεων 3.210 4.360 3.210 4.360

Εκπτώσεις επί αγορών υπο διακανονισµό 158.015 197.290 158.015 197.290

Εξοδα εποµένων χρήσεων 143.721 124.084 143.721 124.084

Λοιπές απαιτήσεις 34.453 137.686 22.623 49.336

ΣΥΝΟΛΟ 630.718 842.443 708.767 828.729

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

 
 
 
4.11 Μετοχικό Κεφάλαιο.   
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε 2.972.250 ευρώ, και διαιρείται 
ως εξής: 
 
 
 
 
 
Όλες οι µετοχές έχουν δικαίωµα ψήφου και συµµετέχουν στα κέρδη. 
 
 
4.12  Λοιπά αποθεµατικά 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Ταµείο 46.799 23.426 46.799 21.440

Καταθέσεις σε λογ/σµούς όψεως 263.280 187.912 257.071 176.340

ΣΥΝΟΛΟ 310.079 211.338 303.870 197.780

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο 3.082.776 3.082.776 3.082.776 3.082.776

Τακτικό αποθεµατικό 441.730 441.730 441.730 441.730

Έκτακτα αποθεατικά 100.000 100.000 100.000 100.000
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών 
διατάξεων νόµων 277.586 277.586 277.586 277.586

 ΣΥΝΟΛΟ 3.902.091 3.902.091 3.902.091 3.902.091

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤ. 
ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ 

Κοινές µετοχές  9.907.500 0,30 Ευρώ 
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4.13  Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. 
 

 
 
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. 
 
 
4.14  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 ∆ΛΠ 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: 
 

 

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.153.522 2.504.164 2.153.522 2.504.164

Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:

Άµεσα ή εντός ενός ετους 2.153.522 2.504.164 2.153.522 2.504.164

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΝΕΙΩΝ 2.153.522 2.504.164 2.153.522 2.504.164

Ποσά πληρωτέα εντός 12 µηνών 
(περιλαµβάνονται στις 2.153.522 2.504.164 2.153.522 2.504.164

Ποσά πληρωτέα µετά από 12 µήνες 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΝΕΙΩΝ 2.153.522 2.504.164 2.153.522 2.504.164

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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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. 
 
∆ηµογραφικές Υποθέσεις  
Οι υποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν τα διάφορα αίτια αποχώρησης 
από την οµάδα. 
 
Άλλα Αίτια Αποχώρησης 
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. 
 

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 115.043 95.549 115.043 95.549

Κόστος τόκων 1.935 1.720 1.935 1.720

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 3.817 13.079 3.817 13.079

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις -24.133 -33.503 -24.133 -33.503

Κόστος περικοπών 3.382 4.695 3.382 4.695

Κόστος παροχών λήξης απασχόλησης 11.784 23.394 11.784 23.394

Αναλογιστικό Πλεόνασµα 7.515 10.109 7.515 10.109

ΣΥΝΟΛΟ 119.343 115.043 119.343 115.043

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Νοσηρότητα 
∆εδοµένου 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. 
 

 
 
 

4.16 Λοιπές υποχρεώσεις.  
 

 
Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταµεία στις 30/06/2020 είναι 
αυξηµένο σε σύγκριση µε εκείνο της προηγούµενης χρήσης, λόγω της πανδηµίας του 
COVID δόθηκε παράταση από το κράτος για την πληρωµή των ασφαλιστικών ταµείων.  
 
 

4.17 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. 
 
 

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Σύνολο οφειλών 2.112.007 2.015.287 2.101.641 2.002.994
Εκτιµώµενος χρόνος αποπληρωµής 
(Οφειλών)

Μέχρι 3 µήνες 1.478.405 1.410.701 1.471.149 1.402.096

Από 3 έως 6 µήνες 633.602 604.586 630.492 600.898

ΣΥΝΟΛΟ 2.112.007 2.015.287 2.101.641 2.002.994

OMIΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Επιταγές πληρωτέες 1.150 0 1.150 0

Προκαταβολές πελατών 138.994 105.062 138.994 105.062

Μερίσµατα πληρωτέα 0 0 0 0

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 263.379 61.177 263.379 61.177

Πιστωτές διάφοροι 173.966 164.366 173.966 66.875

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 166.556 236.727 166.406 236.727

ΣΥΝΟΛΟ 744.045 567.332 743.895 469.841

OMIΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.18 Περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης / Υποχρεώσεις από µίσθωση 
 
 
Ο Όµιλος υιοθέτησε τo καινούριο πρότυπο ∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» κατά την απαιτούµενη 
ηµεροµηνία (την 1 Ιουλίου 2019) χρησιµοποιώντας τη µέθοδο σωρευτικής επίδρασης µε 
ισόποση αύξηση των κονδυλίων «Περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης» και 
«Υποχρεώσεις από µισθώσεις». Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή η συγκριτική πληροφορία 
δεν επαναδιατυπώνεται αλλά η επίδραση απεικονίζεται στα ανωτέρω κονδύλια της 
Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικής Θέσης χωρίς επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια την 
ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής. Ο Όµιλος για να προεξοφλήσει τα υπολειπόµενα 
µελλοντικά µισθώµατα χρησιµοποιεί το σχετικό επιτόκιο προεξόφλησης (Incremental 
Borrowing Rate) της κάθε κατηγορίας µίσθωσης.  
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
Στις περιπτώσεις που ο Όµιλος ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών δεν προκύπτει ουσιώδης 
διαφοροποίηση στο χρόνο και τον τρόπο αναγνώρισης και στην απεικόνιση / παρουσίαση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
 Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις µίσθωσης αυτοκινήτων και ακινήτων µε διάρκεια 
µεγαλύτερη του έτους η επίδραση στον Όµιλο και την Εταιρεία από την εφαρµογή του νέου 
προτύπου εµφανίζεται κατωτέρω. Επιπλέον ο Όµιλος χρησιµοποιεί τις εξαιρέσεις του 
προτύπου αναφορικά µε τις µισθώσεις παγίων χρονικής περιόδου µικρότερης των 12 
µηνών και µε τις µισθώσεις χαµηλής αξίας. Τέλος ο Όµιλος εφαρµόζει ενιαίο προεξοφλητικό 
επιτόκιο σε κάθε κατηγορία µισθώσεων µε παρόµοια χαρακτηριστικά (όπως µισθώσεις µε 
αντίστοιχη διάρκεια, για παρόµοια πάγια και σε αντίστοιχο οικονοµικό περιβάλλον). 
 
Μισθώσεις που προηγουµένως ταξινοµούνταν ως χρηµατοδοτικές  
Ο Όµιλος δεν άλλαξε τις προ υπάρχουσες λογιστικές αξίες των παγίων και των 
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία αρχικής εφαρµογής του προτύπου για µισθώσεις που 
ήταν ταξινοµηµένες ως χρηµατοδοτικές (τα δικαιώµατα χρήσης παγίων και οι υποχρεώσεις 
µισθώσεων ισούνται µε τα µισθωµένα πάγια στα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία και 
τις υποχρεώσεις υπό το ∆ΛΠ 17). Οι απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 16 εφαρµόστηκαν στις 
µισθώσεις αυτές από την 1 Ιουλίου  2019. 
 
Μισθώσεις που προηγουµένως ταξινοµούνταν ως λειτουργικές 

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Φόρος προστιθέµενης αξίας 500.296 452.222 500.296 452.222

Φόροι αµοιβών προσωπικού 69.594 42.105 69.594 42.105

Φόροι αµοιβών τρίτων 38.286 3.435 38.286 3.435

Φόρος εισοδήµατος 4.040 3.320 0 0

Λοιποί φόροι 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 612.215 501.082 608.175 497.762

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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 Ο Όµιλος αναγνώρισε δικαιώµατα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις µισθώσεις 
αυτές που προηγουµένως ταξινοµούνταν ως λειτουργικές, εκτός από τις µισθώσεις 
χαµηλής αξίας και τις µισθώσεις χρονικής διάρκειας µικρότερης τω 12 µηνών. Το δικαίωµα 
χρήσης παγίου αναγνωρίστηκε ως ίσο µε την υποχρέωση µίσθωσης, προσαρµοσµένο κατά 
το ποσό τυχόν προπληρωµένου ποσού µίσθωσης που σχετίζεται µε τη µίσθωση που 
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αµέσως πριν την ηµεροµηνίας αρχικής 
εφαρµογής. Η υποχρέωση µίσθωσης αναγνωρίστηκε ως η παρούσα αξία των 
υπολειποµένων πληρωµών, προεξοφληµένης µε το κόστος επιπρόσθετου δανεισµού κατά 
την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής. Ο Όµιλος εφάρµοσε τις πρακτικές διευκόλυνσης 
όπως παρακάτω: 
 • Χρησιµοποίησε ένα ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο για χαρτοφυλάκια µισθώσεων µε 
παρόµοια χαρακτηριστικά 
 • Αξιολόγησε την ύπαρξη επαχθών συµβάσεων, αµέσως πριν την ηµεροµηνία αρχικής 
εφαρµογή 
 • Εξαίρεσε τις αρχικές άµεσες δαπάνες, από την επιµέτρηση των δικαιωµάτων χρήσης 
παγίων κατά την ηµεροµηνία αρχικής εφαρµογή  
• Αξιολόγησε, µε βάση την προγενέστερη εµπειρία, τη διάρκεια των µισθώσεων των οποίων 
η σύµβαση περιλαµβάνει όρο επέκτασης ή λύσης 
 
Απεικόνιση 
 
 Ο Όµιλος στην εφαρµογή του προτύπου, ως µισθωτής ακινήτων και επιβατηγών 
αυτοκινήτων, αναγνωρίζει στην κατάσταση οικονοµικής θέσης τα «Περιουσιακά στοιχεία µε 
δικαίωµα χρήσης» επί των µισθωµένων παγίων. Τα δικαιώµατα χρήσης παγίων 
επιµετρούνται στο κόστος τους, µειωµένο κατά τη συσσωρευµένη απόσβεση και την 
αποµείωση της αξίας τους και προσαρµοσµένο κατά την επαναµέτρηση των αντίστοιχων 
υποχρεώσεων µισθώσεων. Το κόστος των δικαιωµάτων χρήσης παγίων συµπεριλαµβάνει 
το ποσό των υποχρεώσεων µισθώσεων που έχουν αναγνωριστεί, τις αρχικές άµεσα 
συνδεδεµένες σχετικές δαπάνες και τις πληρωµές µισθώσεων που έγιναν την ή πριν την 
ηµεροµηνία έναρξης, µειωµένες κατά το ποσό των προσφερόµενων εκπτώσεων ή άλλων 
κινήτρων. Εκτός των περιπτώσεων όπου ο Όµιλος είναι σχετικά βέβαιος ότι το µισθωµένο 
πάγιο θα παρέλθει στην κατοχή του στο τέλος της σύµβασης µίσθωσης, τα αναγνωρισµένα 
δικαιώµατα χρήσης παγίων αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη µικρότερη 
διάρκεια µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του υποκείµενου παγίου και των όρων της σύµβασης 
µίσθωσης. Τα δικαιώµατα χρήσης παγίων υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας 
τους.  
Ο Όµιλος στην εφαρµογή του προτύπου, ως µισθωτής ακινήτων και επιβατηγών 
αυτοκινήτων, αναγνωρίζει στην κατάσταση οικονοµικής θέσης την «Υποχρέωση από 
µισθώσεις» κατανεµηµένη σε βραχυχρόνια και µακροχρόνια αναλόγως του χρόνου 
αποπληρωµής της, αποαναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την «βραχυπρόθεσµη υποχρέωση 
προς προµηθευτές». Κατά την έναρξη της µίσθωσης, ο Όµιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις 
µισθώσεων ίσες µε την παρούσα αξία των µισθωµάτων κατά τη συνολική διάρκεια της 
σύµβασης µίσθωσης. Οι πληρωµές συµπεριλαµβάνουν τα συµβατικά σταθερά µισθώµατα, 
µειωµένα κατά το ποσό των προσφερόµενων επιδοτήσεων, µεταβλητά µισθώµατα που 
εξαρτώνται από κάποιον δείκτη, καθώς και ποσά για πληρωµές υπολειµµατικής αξίας που 
αναµένεται να πληρωθούν.  
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Τα µισθώµατα επίσης περιλαµβάνουν την τιµή εξάσκησης ενός δικαιώµατος αγοράς, που 
είναι σχετικά βέβαιο να εξασκηθεί από τον Όµιλο και πληρωµές κυρώσεων λύσης µιας 
µίσθωσης, αν οι όροι σύµβασης δείχνουν µε σχετική βεβαιότητα ότι ο Όµιλος θα εξασκήσει 
το δικαίωµα για λύση. Τα µεταβλητά µισθώµατα που δεν εξαρτώνται από κάποιον δείκτη, 
αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο που επέρχεται το γεγονός ή η συνθήκη και γίνεται 
η πληρωµή. Για να υπολογίσει την παρούσα αξία των πληρωµών, ο Όµιλος χρησιµοποιεί 
το κόστος επιπρόσθετου δανεισµού κατά την ηµεροµηνία έναρξης της µίσθωσης, εάν το 
πραγµατικό επιτόκιο δεν προσδιορίζεται ευθέως από τη σύµβαση µίσθωσης. 
Μεταγενέστερα της έναρξης µίσθωσης, το ποσό των υποχρεώσεων µισθώσεων 
προσαυξάνεται µε έξοδα τόκων και µειώνεται µε τις πληρωµές µισθωµάτων που 
πραγµατοποιούνται. 
 
 Επιπλέον, η λογιστική αξία των υποχρεώσεων µισθώσεων επαναµετράται εάν υπάρξει 
τροποποίηση στη σύµβαση, ή οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια της σύµβασης, στα 
σταθερά µισθώµατα ή στην αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού στοιχείου. Οι 
επαναµετρήσεις αυτές καταχωρούνται σε µια γραµµή στη σηµείωση των δικαιωµάτων 
χρήσης παγίων ως µετατροπές. Σε επίπεδο κατάστασης συνολικού εισοδήµατος 
αναγνωρίζεται η «απόσβεση δικαιώµατος χρήσης» καθώς επίσης και το 
«χρηµατοοικονοµικό κόστος µίσθωσης» αποαναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό 
κόστος των δεδουλευµένων µισθωµάτων όπως αναγνωρίζονταν µε το προηγούµενο 
λογιστικό πρότυπο πριν την εφαρµογή του ∆.Π.Χ.Α.16 
 
Το 2019, η Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(η «Επιτροπή») εξέδωσε µια περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν στις δηµόσιες 
συνεδριάσεις της για να αποσαφηνίσει τις διερµηνείες του ∆ΠΧΑ 16 σχετικά µε τα ακόλουθα 
θέµατα: 
 - ∆ικαιώµατα που σχετίζονται µε το υπέδαφος: Η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα 
όσον αφορά τη συγκεκριµένη περίπτωση που παρουσιάζεται στην απόφασή της, ότι όταν 
ένας φορέας εκµετάλλευσης αγωγού έχει το δικαίωµα να τοποθετήσει έναν αγωγό σε 
υπόγειο χώρο, αυτό αποτελεί µίσθωση του υπεδάφους και ως εκ τούτου στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, όπως παρουσιάζεται στην παρούσα απόφαση, εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 
του ∆ΠΧΑ 16.  
- ∆ιαφορικό επιτόκιο δανεισµού µισθωτή: Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση, σύµφωνα µε την 
οποία το διαφορικό επιτόκιο δανεισµού (incremental borrowing rate) του µισθωτή θα πρέπει 
να καθοριστεί ως συγκεκριµένο επιτόκιο µίσθωσης το οποίο λαµβάνει υπόψη το 
υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο και τους όρους και προϋποθέσεις της µίσθωσης. 
 - ∆ιάρκεια µίσθωσης και Ωφέλιµη ζωή βελτιώσεων µισθώσεων Η Επιτροπή εξέδωσε 
απόφαση, σύµφωνα µε την οποία κατά την εκτίµηση της έννοιας της µη σηµαντικής ποινής, 
κατά την κατάρτιση των όρων µίσθωσης, η ανάλυση δεν πρέπει να καλύπτει µόνο την 
χρηµατική ποινή που προβλέπεται στη σύµβαση, αλλά να χρησιµοποιεί µια ευρύτερη 
οικονοµική εκτίµηση της ποινής έτσι ώστε να περιλαµβάνει όλες τις πιθανές οικονοµικές 
εκροές που συνδέονται µε την καταγγελία της σύµβασης.  
Κατά την 30 Ιουνίου 2020 η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν λάβει υπόψη τις ανωτέρω 
διερµηνείες στην επίδραση του προτύπου στα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. Σχετικά µε τους όρους της εκάστοτε µίσθωσης η Εταιρεία εκτιµά την 
πιθανότητα επέκτασης του χρόνου µίσθωσης πέραν της µη ακυρώσιµης περιόδου, σε 
περίπτωση που υπάρχει σχετική µνεία στην σύµβαση, όπου υφίσταται λογική βεβαιότητα 
χρονικής επέκτασης των όρων µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων µερών. 
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Βραχυχρόνιες µισθώσεις και µισθώσεις παγίων χαµηλής αξίας  
Ο Όµιλος εφαρµόζει την εξαίρεση σχετικά µε τις βραχυχρόνιες µισθώσεις (δηλαδή 
µισθώσεις διάρκειας µικρότερης ή ίσης των 12 µηνών, από την ηµεροµηνία έναρξης της 
σύµβασης µίσθωσης, όπου δεν υπάρχει το δικαίωµα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου) 
καθώς επίσης και την πρακτική εφαρµογή του προτύπου σχετικά µε µισθώσεις 
µεγαλύτερης διάρκειας του ενός έτους µε ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης στην τρέχουσα 
χρήση. Επίσης εφαρµόζει την εξαίρεση σχετικά µε περιουσιακά στοιχεία χαµηλής αξίας 
(δηλαδή αξίας µικρότερης των €5 χιλιάδων). Πληρωµές µισθωµάτων για βραχυχρόνιες και 
χαµηλής αξίας µισθώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια 
της µίσθωσης 
Σηµαντικές εκτιµήσεις στον προσδιορισµό της διάρκειας µισθώσεων µε δικαίωµα 
ανανέωσης  
Ο Όµιλος προσδιορίζει τη διάρκεια µίσθωσης ως τη συµβατική διάρκεια µίσθωσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της χρονικής περιόδου που καλύπτεται από (α) δικαίωµα 
επέκτασης της µίσθωσης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το δικαίωµα θα εξασκηθεί ή από (β) 
δικαίωµα λύσης της σύµβασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το δικαίωµα δε θα εξασκηθεί. 
Ο Όµιλος έχει το δικαίωµα για κάποιες µισθώσεις, να επεκτείνει τη διάρκεια της σύµβασης 
µίσθωσης. Ο Όµιλος αξιολογεί εάν υπάρχει σχετική βεβαιότητα ότι θα εξασκηθεί το 
δικαίωµα ανανέωσης, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες που 
δηµιουργούν οικονοµικό κίνητρο, να εξασκήσει το δικαίωµα ανανέωσης. Μεταγενέστερα 
της ηµεροµηνίας έναρξης της µίσθωσης, ο Όµιλος επανεξετάζει τη διάρκεια της µίσθωσης, 
εάν υπάρξει ένα σηµαντικό γεγονός ή αλλαγή στις συνθήκες που εµπίπτουν στον έλεγχό 
του και επηρεάζουν την επιλογή εξάσκησης (ή όχι) του δικαιώµατος ανανέωσης (όπως για 
παράδειγµα µια αλλαγή στην επιχειρηµατική στρατηγική του Οµίλου). 

 
Το σταθµισµένο µέσο διαφορικό επιτόκιο δανεισµού του µισθωτή που εφαρµόστηκε για τον 

προσδιορισµό των υποχρεώσεων από µισθώσεις κατά την 1η Ιουλίου 2019 ήταν 7%. 

 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις µισθώσεων και η κίνησή τους για την χρήση 

που έληξε την 30η Ιουνίου 2020: 

 

4.19 ∆ικαίωµα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα δικαιώµατα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίστηκαν συνεπεία της πρώτης εφαρµογής 

του ∆ΠΧΑ 16. Η ανάλυση της κίνησης τους παρατίθεται κατωτέρω : 
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4.19.1 Υποχρεώσεις από Μισθώσεις 
 
 
Η κίνηση των συνολικών υποχρεώσεων από µισθώσεις παρατίθεται ως κατωτέρω :  
 

 
 
 
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ανάλογα µε το χρόνο εξόφλησης έχουν ως κάτωθι : 
 

 
 
 
5.   ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΕΣΟ∆ΩΝ. 
 

5.1 Κύκλος εργασιών. 
 
Αφορά  σε έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων και παροχή υπηρεσιών  που αναλύονται ως εξής: 
 

Κτίρια & 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
µέσα Σύνολο

Αξία κτήσεως:
Προσαρµογές από εφαρµογή του νέου προτύπου 
∆ΠΧΑ 16 697.817,79 342.473,94 1.040.291,73

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 697.817,79 342.473,94 1.040.291,73

Σωρευµένες αποσβέσεις:
Αποσβέσεις χρήσης 190.581,20 128.517,08 319.098,28

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2020 190.581,20 128.517,08 319.098,28

Αναπόσβεστη αξία 30 Ιουνίου 2020 507.236,59 213.956,86 721.193,45

Κτίρια & 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
µέσα Σύνολο

Υποχρεώσεις από µισθώσεις 697.817,79 342.473,94 1.040.291,73

Χρηµατοοικονοµικό κόστος χρήσης 43.359,13 14.223,21 57.582,34

Αποπληρωµές κεφαλαίου & τόκων -216.600,00 (130.358,82) (346.958,82)

Σύνολο υποχρεώσεων από µισθώσεις 524.576,92 226.338,33 750.915,25

Κτίρια & 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
µέσα Σύνολο

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις από µισθώσεις 433.315,25 160.916,02 594.231,27

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από µισθώσεις 91.261,67 65.422,31 156.683,98

Σύνολο υποχρεώσεων από µισθώσεις 524.576,92 226.338,33 750.915,25
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5.2 Κόστος πωληθέντων. 
 Αφορά στο κόστος των πωληθέντων εµπορευµάτων και το κόστος της παροχής 
υπηρεσιών ως εξής: 
 

 
 
 
5.3 Λοιπά έσοδα-έξοδα 
 

 
 

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Πωλήσεις εµπορευµάτων 11.240.976 12.154.352 11.239.477 12.136.697

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 3.767.619 4.000.331 3.767.619 4.000.331

ΣΥΝΟΛΟ 15.008.595 16.154.683 15.007.096 16.137.028

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Κόστος Πωληθέντων εµπορευµάτων 9.491.717 10.009.239 9.491.717 9.994.936

Κόστος Παροχής Υπηρεσιών 2.806.159 3.227.909 2.806.159 3.227.909

Σύνολο 12.297.876 13.237.147 12.297.876 13.222.844

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Κέρδη από εκποίηση παγίων 1.841 1.231 1.841 1.231
Έσοδα από ακύρωση συµβάσεων 
πελατών 0 0 0 0
∆ιαγραφή παραγραφέντων οφειλων σε 
προµηθευτές 60.000 60.000
Πρίµ (bonus) καλής συνεργασίας µε 
Προµηθευτές εξωτερικού 141.766 197.972 141.766 197.972

Εσοδα προηγουµένων χρήσεων 965 965

Εσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 144.572 259.203 144.572 259.203

ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Προσαυξήσεις Φόρων, ∆ιάφορα έκτακτα εξοδα 28.315 100 27.174 100

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 0 149 0 149

Ζηµιές από εκποίηση παγίων 34.707 22.405 34.707 22.405

Καταστροφή αποθεµάτων

Λοιπά έξοδα 22.706

ΣΥΝΟΛΟ 63.022 45.360 61.881 22.654

Σύνολο Λοιπά Έσοδα / (Έξοδα) 81.550 213.843 82.691 236.549

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
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5.4  Κόστος Παροχής Υπηρεσιών. 
  

 
 
 
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: 
 

 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία έχει ως εξής: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

30/6/2020 136
30/6/2019 130  

 

 
5.6 Έξοδα διάθεσης.   
 

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Αµοιβές & Έξδα Πρ/κού 1.387.068 1.448.712 1.387.068 1.448.712

Αµοιβές & Έξδα  Τρίτων 310.326 387.167 310.326 387.167

Έξδα Προβολης-Εγγυήσεων 725.973 803.853 725.973 803.853

Τηλεπικοινωνίες 25.580 26.919 25.580 26.919

Αποσβέσεις 230.924 117.170 230.924 117.170

Ενοίκια -16.221 207.193 -16.221 207.193

Λοιπά Έξοδα 142.509 236.894 142.509 236.894

ΣΥΝΟΛΟ 2.806.159 3.227.909 2.806.159 3.227.909

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Μισθοί & ηµεροµίσθια 2.605.431 2.688.828 2.605.431 2.688.828

Κοινωνική ασφάλιση 507.022 533.551 507.022 533.551

Λοιπές παροχές 24.133 33.503 24.133 33.503

ΣΥΝΟΛΟ 3.136.586 3.255.882 3.136.586 3.255.882

 ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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5.7  Έξοδα διοικητικής λειτουργίας.  
 

 
 
 

5.8 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/έσοδα. 
 

 
 
 
 

5.9 Φόρος εισοδήµατος 
 
Η ανάλυση του φόρου εισοδήµατος έχει ως εξής: 

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Αµοιβές & Έξδα Πρ/κού 1.203.903 1.092.430 1.203.903 1.092.430

Αµοιβές & Έξδα  Τρίτων 48.081 47.963 48.081 47.963

Έξδα Προβολης-∆ιαφήµησης 120.362 138.175 120.362 138.175

Τηλεπικοινωνίες 15.298 16.387 15.298 16.387

Αποσβέσεις 145.819 73.913 145.819 73.913

Ενοίκια 23.250 157.208 23.250 157.208

Λοιπά Έξοδα 220.003 228.006 212.040 222.574

ΣΥΝΟΛΟ 1.776.716 1.754.082 1.768.753 1.748.650

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Αµοιβές & Έξδα Πρ/κού 545.615 714.739 545.615 714.739

Αµοιβές & Έξδα  Τρίτων 143.905 129.854 147.482 129.854

Έξδα Προβολης-∆ιαφήµησης 87.353 103.554 87.353 103.554

Τηλεπικοινωνίες 7.328 10.879 7.328 10.879

Αποσβέσεις 162.518 34.715 162.518 34.715

Ενοίκια 14.640 78.864 14.640 78.864

Λοιπά Έξοδα 105.157 66.292 100.001 68.219

ΣΥΝΟΛΟ 1.066.515 1.138.898 1.064.936 1.140.825

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Τόκοι τραπεζικών δανείων 119.650 118.588 119.650 118.588

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 22.790 15.748 22.790 15.748

Τόκοι δικαιωµάτων χρήσης παγίων 57.582 57.582

Λοιπά χρηµατοοικονοµικα έξοδα 27.656 34.909 27.881 34.684

ΣΥΝΟΛΟ 227.678 169.245 227.903 169.020

ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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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: 

 
 
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, 30/06/2019  και 
30/06/2020 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 ∆ιοίκηση 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. 

 

 

5.10 Κέρδη/ζηµίες ανά µετοχή. 
 
 Ο υπολογισµός των βασικών κερδών/ζηµιών ανά µετοχή έχει ως εξής: 
 

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Αναβαλλόµενος Φόρος 6.002 -85.838 6.002 -85.838

Σύνολο 6.002 -85.838 6.002 -85.838

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Κέρδος προ Φόρων -266.472 71.646 -257.514 94.729

Συντελεστής φόρου εισοδήµατος 24% 29% 24% 29%
Αναλογών φόρος εισοδήµατος -63.953 20.777 -61.803 27.472
Αναβαλλόµενος Φόρος επι διαφορών 
Λογιστικής  και Φορολογικής βάσης -48.408 -48.283 -48.408 -48.283

Φόρος εσόδων µη υποκείµενων σε φορολογία 0 0 0 0

Μεταβολή φορολογικού στντελεστή 54.410 -37.555 54.410 -37.555

Φόρος  φορολογικών ζηµιών 63.953 -20.777 61.803 -27.472

Σύνολο 6.002 -85.838 6.002 -85.838 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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5.11  Χρηµατοοικονοµικά Μέσα – Ιεράρχηση Εύλογης Αξίας 
Τα ποσά που περιέχονται στις συνηµµένες καταστάσεις οικονοµικής θέσης για τα 

διαθέσιµα, τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προµηθευτές, 

και τις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες 

λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης των χρηµατοοικονοµικών αυτών µέσων.  

Οι εύλογες αξίες των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και απαιτήσεων αποτιµώνται στο 

επίπεδο 2 που προσδιορίζεται µε βάση την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών 

ροών χρησιµοποιώντας είτε άµεσα ή έµµεσα παρατηρήσιµα στοιχεία. Τα δάνεια που έχει 

λάβει η Εταιρεία είναι κυµαινοµένου επιτοκίου. Η αποτίµηση των δανείων αυτών στην 

εύλογη αξία µε βάση τα τρέχοντα κυµαινόµενα επιτόκια δεν θα ήταν σηµαντικά 

διαφοροποιηµένη από την αντίστοιχη τρέχουσά τους αξία. Η εύλογη αξία των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων (πάγια περιουσιακά στοιχεία) περιλαµβάνεται στο Επίπεδο 3 της 

ιεραρχίας εύλογης αξίας. 

Η Εταιρεία χρησιµοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση 

της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, ανά τεχνική αποτίµησης: 

Επίπεδο 1: διαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις, 

Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση 

στην καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες είτε άµεσα είτε έµµεσα, 

Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην 

καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε 
µεταφορές εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την µέτρηση της εύλογης αξίας 

Κέρδη/ζηµιές ανά µετοχή

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

(Ποσά σε  ευρώ)

Κέρδη (Ζηµιές) µετά από φόρους -260.471 -14.192 -251.512 8.891

Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών 9.907.500 9.907.500 9.907.500 9.907.500
Βασικά και µειωµένα κέρδη κατά 
µετοχή (ποσά σε ευρώ)
Κέρδη (Ζηµιές) που αναλογούν στη 
Μητρική Εταιρία -260.471 -14.192 -251.512 8.891

Κέρδη (Ζηµιές) ανά µετοχή που αναλογούν -0,02629 -0,00143 -0,02539 0,00090

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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5.12 Συναλλαγές – Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις µε τα 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 ∆ιοίκησης, 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 (01/07/2019-30/06/2020) και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της χρήσης (30/06/2020), που 
έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται 
από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
 

 
 
Αµοιβές  Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικών στελεχών. 
 

Συνδεδεµένο φυσικό πρόσωπο  € 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 17.088 
∆ιευθυντικά Στελέχη 311.240 

ΣΥΝΟΛΟ 328.327 
 
 
∆εν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη. 
 
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεγκρίνονται από την ετήσια τακτική 
γενική συνέλευση των µετόχων. ∆εν υφίστανται συµφωνίες για καταβολή αποζηµίωσης, 
προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε περίπτωση αποχώρησής των από την 
εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.  

1/7/2019-30/6/2020 Κατά την 30/6/2020

Συνδεδεµένα Μέρη

Εσοδα από 
Συνδεδεµένα 

µέρη

Έξοδα προς 
συνδεδεµένα 

µέρη

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεµένα 
µέρη

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεµένα 
µέρη

RES A.E. 0 205.488 0 0
CPI Cyprus 3.577 89.878 0
Σύνολο 0 209.065 89.878 0

1/7/2018-30/6/2019 Κατά την 30/6/2019

Συνδεδεµένα Μέρη

Εσοδα από 
Συνδεδεµένα 

µέρη

Έξοδα προς 
συνδεδεµένα 

µέρη

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεµένα 
µέρη

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεµένα 
µέρη

RES A.E. 0 310.800 0 0
CPI Cyprus 0 10.950 96.490 0
Σύνολο 0 321.750 96.490 0
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Για τα µέλη του ∆.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. 
 

 
6. Λοιπές επεξηγήσεις για τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
6.1. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη  
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη ή άλλου τύπου δεσµεύσεις επί των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών της εταιρείας.  

 

 
6.2 Εγγυήσεις. 
 
Η Εταιρεία στις 30/06/2020 είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συµβάσεων 
συντήρησης µηχανογραφικού εξοπλισµού, συνολικού ύψους €  346 χιλ. 
 
 
6.3. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.  
 

∆εν 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 ∆εσµεύσεις  
 
Ενοίκια κτιρίων & αυτοκινήτων: Ο Όµιλος έχει συνάψει εµπορικές συµφωνίες για τη 
µίσθωση κτιρίου και γραφείων που χρησιµοποιούνται για να στεγάσουν τα κεντρικά 
γραφεία καθώς επίσης και συµφωνίες µίσθωσης αυτοκινήτων. Ο Όµιλος εφαρµόζει το νέο 
πρότυπο µισθώσεων ∆ΠΧΑ 16 και την πρακτική εφαρµογή του προτύπου σχετικά µε 
µισθώσεις χαµηλής αξίας, βραχυχρόνιες µισθώσεις (δηλαδή µισθώσεις διάρκειας 
µικρότερης ή ίσης των 12 µηνών , από την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης µίσθωσης, 
όπου δεν υπάρχει το δικαίωµα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου) και µισθώσεις 
µεγαλύτερης διάρκειας του ενός έτους µε ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης στην τρέχουσα 
χρήση. 
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Οι µελλοντικές υποχρεώσεις για τις ανωτέρω µισθώσεις που εµπίπτουν στην πρακτική 
εφαρµογή του προτύπου ∆ΠΧΑ 16 καθώς και για τα συµβόλαια που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις του προτύπου ∆ΠΧΑ 16 ώστε να κατηγοριοποιηθούν ως µισθώσεις στις 30 
Ιουνίου 2020 και 30 Ιουνίου 2019  αναλύονται ως εξής:  
 

 Όµιλος  Εταιρεία  

Εντός ενός έτους  354.561 354.561 

2- 5 έτη  955.925 955.925 

Άνω των 5 ετών  0 0 

Σύνολο  1.310.486 1.310.486 

 

 

6.5. 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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.  
 
 
6.6. Εποχικότητα. 
 
Η δραστηριότητα της εταιρείας δεν υπόκειται σε ουσιώδεις εποχικές διακυµάνσεις. 
 
 
6.7 Αµοιβές για Ελεγκτικές Υπηρεσίες  
 
Στις αµοιβές των ελεγκτών περιλαµβάνεται ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών 
καταστάσεων που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, και λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες. 
Πέραν των αναφερόµενων υπηρεσιών δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες από τους ελεγκτές.  
 
 
7.  ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ. 

 
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: 
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• 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. 
 
 

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: 

 
 
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. 
 

30/6/2020 30/6/2019 30/6/2020 30/6/2019

Πελάτες (Ανοιχτά Υπόλοιπα) 3.771.904 3.917.511 3.771.904 3.909.118

Επιταγές εισπρακτέες 444.539 616.921 444.539 616.921

Γραµµάτια εισπρακτέα 5.780 5.780 5.780 5.780

ΣΥΝΟΛΟ 4.222.223 4.540.212 4.222.223 4.531.819

Μείον προβλεψεις 684.031 740.783 684.031 740.783

ΣΥΝΟΛΟ 3.538.192 3.799.429 3.538.192 3.791.035

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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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 (going-
concern) και 

• να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας προϊόντα και 
υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου. 

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 2020, 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% (2020: +/-
0,5%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε µια λογική βάση σε σχέση µε τις 
πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.  
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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 01/07/2019 – 30/06/2020, 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 

 

 
30/12/2019 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

 
4/3/2020 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

 
4/3/2020 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

  
ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 

  
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 
∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
31/10/2019 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΠΧΠ 01/07/2018-
30/6/2019 

 

 
31/10/2019 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 
30/3/2020 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ∆ΠΧΠ 01/07/2019-
31/12/2019 

 

 
30/3/2020 

 
6ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου 
επιτοκίου

Ποσά σε € 0,50% -0,50% 0,50% -0,50%
Επίδραση στα αποτελέσµατα 
χρήσης 11.644 -11.644 11.644 -11.644
Επίδραση στην καθαρή θέση 
αποτελέσµατα χρήσης 11.644 -11.644 11.644 -11.644

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

ΧΡΗΣΗ 30/06/2020 ΧΡΗΣΗ 30/06/2020
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

  
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν. 3340/2005 

 
∆ΕΝ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

 ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ  
 
31/10/2019 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 
12/11/2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 
11/2/2020 

 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 

 

 
13/2/2020 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

 

 
20/2/2020 

 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 
 
5/3/2020 

 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

 
 
11/3/2020 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 
12/3/2020 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 
30/3/20 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 6ΜΗΝΟΥ 

 

 
 

Ταύρος,  27/10/2020 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. &      Το  Εξουσιοδοτηµένο Μέλος                      Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής  
∆ιευθύvωv Σύµβoυλoς                                                              
 
 
 
 
Χρήστoς Παπαθάvoς                 Κων/νος Σκούρας                          Γεώργιος Αντύπας 
   Α∆Τ  ΑΒ 649762                A∆T   ΑΙ 555733                            ΑΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε. 9604 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 


