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Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής  Τ.Κ. 17778 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 
 

 
 
Η συνημμένη  Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

‘’CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’, την 26/03/2021, και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο, στη διεύθυνση : www.cpi.gr. 
 
Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Ραφαηλίδη 1, ΤΚ 17778, ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
Αρμόδια Αρχή : Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική   Γραμματεία 
Εμπορίου Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως. 
 
 
 
Ημερομηνία έγκρισης  
των εξαμηνιαίων καταστάσεων : 26/03/2021 
Ελεγκτική εταιρεία:          PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 
Τύπος έκθεσης :               Με σύμφωνη γνώμη. 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

‘’CPI  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’ 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ’ του άρθρου5 του Ν. 
3556/2007,  δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (01.07.2020 – 31.12.2020)  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 του Ομίλου και της 
Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων 
ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως και 5 του άρθρου 5,του Ν. 
3556/2007. 
 
(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιμετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του Άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 
 
 
Ταύρος Αττικής,  26 Μαρτίου 2021.  
 

Οι δηλούντες - βεβαιούντες 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                           Τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη 
& Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
 
Χρήστος Παπαθάνος                             Σοφία Τσαδήμα                   Αθανασιάδης Γεώργιος 
   Α.Δ.Τ. ΑΒ 649762                             Α.Δ.Τ.  ΑΚ 546474                    Α.Δ.Τ.   ΑΙ 628302 
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Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Εισαγωγή 
 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη  κατάσταση οικονομικής 
θέσης της Εταιρείας CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές 
σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην 
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη 
είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

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

Συμπέρασμα 

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

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση 
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ    Αθήνα, 29/3/2021 
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132           Ευστάθιος Π. Καγιούλης                                                
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
              Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 13271 
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«CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7/2020 - 31/12/2020 

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

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

 
 
Α.2.  Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης (ποσά σε χιλ.€)  : 
 

 
 
H αύξηση των μικτών κερδών   οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια μείωσης στοιχείων του κόστους. 
 
Α.3 Αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) (ποσά σε χιλ.€)  : 
 
Οι διακυμάνσεις του EBITDA στην παρούσα περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη της προηγούμενης 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

01/07/2020-31/12/2020 8.888 8.888

01/7/2019- 31/12/2019 7.785 7.785

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) 1.104 1.104

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) % 14,2% 14,2%

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

01/07/2020-31/12/2020 1.669 1.669

01/7/2019- 31/12/2019 1.519 1.519

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) 150 150

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) % 9,8% 9,8%
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χρήσης, στον Όμιλο και στην Εταιρεία, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα (ποσά σε χιλ.€)  :. 
 

 
 
Α.4 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
 
Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έξοδα) διαμορφώθηκαν σε 79 χιλ. € για τον Όμιλο και σε 79 
χιλ. € για την εταιρεία. Στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, 1/7/2019-31/12/2019,  
τα ποσά είχαν διαμορφωθεί σε 119χιλ. € για τον όμιλο και σε 119χιλ. €  για την Εταιρεία.  
 
Α.5. Μικτά κέρδη 
 
Το ποσοστό του μικτού περιθωρίου κέρδους, στην παρούσα περίοδο, διαμορφώθηκε σε 19%για 
τον Όμιλο και για την Εταιρεία, ενώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης19,5% για 
τον Όμιλο και για την Εταιρεία. Τα ποσοστά του μικτού κέρδους επηρεάζονται βασικά από το 
ποσοστό της Εταιρείας δεδομένου ότι το σύνολο του οι ενοποιούμενες εταιρείες δεν 
πραγματοποίησαν πωλήσεις.  
 
Α.6. Αποτελέσματα προ φόρων 
 
Στην παρούσα περίοδο τα  καθαρά αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 
κέρδη 24 χιλ. € , έναντι ζημιών  81 χιλ. € της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης 
οικονομικής χρήσης, (βελτίωση) κατά 105 χιλ. €). Για την Εταιρεία, στην παρούσα οικονομική 
περίοδο το προ φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδη 41 χιλ. € έναντι ζημιών 74 χιλ. €, της 
αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, (βελτίωση) κατά 114 χιλ. €),  
 
Α.7  Αποτελέσματα μετά από φόρους 
 
Τα   καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους, του Ομίλου  διαμορφώθηκαν σε κέρδη 76 χιλ. € και 
της Εταιρείας σε 93 χιλ. €. Στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης Οικονομικής Χρήσης ο 
Όμιλος εμφάνισε ζημίες 153 χιλ. € και η Εταιρία 146 χιλ. €. Δηλ. είχαμε μία βελτίωση κατά 229 χιλ. 
€ για τον Όμιλο και 238 χιλ. € για την Εταιρεία. 
 
 
Β.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. 

Β.1 Στις 8 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε, στην έδρα της εταιρείας, η Ετήσια Τακτική Γενική 
συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Σ’ αυτή παραβρέθηκαν μέτοχοι που αντιπροσώπευαν το 
67,71% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.708.455 μετοχές επί συνόλου 9.907.500). Η 
γενική συνέλευση, ομόφωνα, πήρε τις παρακάτω αποφάσεις: 
 
1. Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2019-30/06/2020, (απλή – 
ενοποιημένη) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 
 
2. Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020 και 
απαλλάχθηκε ο Ορκωτός Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα 
πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2019-30/06/2020. 
 
3. Διατήρησε το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

EBITDA ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01/07/2020-31/12/2020 381.633 398.295

01/7/2019- 31/12/2019 283.277 290.988

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) 98.356 107.307

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) % 34,7% 36,9%
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4. Κατατέθηκε έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 
 

5. Η Επιτροπή Ελέγχου θα ορισθεί από το ΔΣ  
 
6. Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021 
 
7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 
1/7/2019-30/06/2020 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021 
 
8. Εγκρίθηκε η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την 
επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.  
 
9. Εγκρίθηκε η Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
10. Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλόλητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Υπευθύνων Προσώπων. 

 
11. Κατατέθηκε έκθεση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 
1/7/2019-30/06/2020. 

 
12. Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και η παροχή σχετικών 
εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά. 

 
 
Β.2. Λοιπά σημαντικά γεγονότα. 

Την 30.06.2020 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου CPI Bulgaria 
Ltd. 
 
Κατά τη διαρρεύσασα περίοδο συνεχίσθηκαν οι επενδύσεις της εταιρείας προς την κατεύθυνση 
απόκτησης μεγαλύτερου μεριδίου στις αγορές στόχους και της αποδοτικότερης λειτουργίας της, ενώ 
συνέχισε τις προσπάθειες μείωσης των κινδύνων.  
 
Γ. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 
 
Γ.1  Ίδια κεφάλαια 
 
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένα κατά 76 χιλ.€. €σε σύγκριση με τη χρήση που 
έληξε στις 30/06/2020. Για την εταιρεία η αντίστοιχη αύξηση ανέρχεται σε 93 χιλ.€. Η μεταβολή αυτή 
οφείλεται, κυρίως, στα κέρδη της τρέχουσας περιόδου. 
 
Γ.2  Άϋλα και ενσώματα πάγια  
 
Τα πάγια, ενσώματα και άϋλα, μειώθηκαν οριακά κατά 2. χιλ.€, σε σύγκριση με τη χρήση που έληξε 
στις 30/06/2020 .H μεταβολή είναι αποτέλεσμα των νέων προσθηκών και των αποσβέσεων της 
περιόδου. 
 
Γ.3  Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα εμφανίζονται αυξημένα κατά 114 χιλ.€ στον Όμιλο και στην εταιρεία σε σύγκριση 
με τη χρήση που έληξε στις 30/06/2020. Η αύξηση αυτή των αποθεμάτων είναι συγκυριακή. 
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Γ.4. Υποχρεώσεις  
 
Οι υποχρεώσεις  του Ομίλου, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, ανέρχονται στο τέλος της 
περιόδου στο ποσό των 6.719 χιλ.€ έναντι 6.341 χιλ.€., της χρήσης που έληξε στις 30/06/2020. Τα 
αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία ανέρχονται σε 6.703 χιλ.€ έναντι 6.326 χιλ.€. 
 
Κατά την περίοδο αυτή η εταιρία κατάφερε και έλαβε δάνεια μακροπρόθεσμα προκειμένου να 
μειώσει το χρηματοδοτικό κόστος και ταυτόχρονα τη συνολική μείωση των βραχυπρόθεσμων 
δανείων. 
Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 900.000. Πιο συγκεκριμένα από 
τον οργανισμό Alpha Bank ποσού € 700.000 και αποπληρωμή σε 16 τριμηνιαίες χρεολυτικές 
δόσεις κεφαλαίου με πρώτη δόση τον Δεκέμβριο 2021 και με τελικό έτος εξόφλησης τον 
Σεπτέμβριο 2025. 
Καθώς επίσης από τον οργανισμό Τράπεζα Πειραιώς ποσού € 200.000 και αποπληρωμή σε 20 
τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις κεφαλαίου με πρώτη δόση τον Φεβρουάριο 2021 και με τελικό έτος 
εξόφλησης τον Νοέμβριο 2025. 
 
 
Γ.5 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονται σε 635.633 € έναντι 612.215 € της χρήσης 
που έληξε στις 30/06/2020. Τα αντίστοιχα ποσά για την Εταιρεία ανέρχονται σε 635.633  €  έναντι 
608.175 €. 
Δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, προς ασφαλιστικούς φορείς ή 
υποχρεώσεις σε ρύθμιση. 
 
Γ.6  Απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις του Ομίλου ανέρχονται σε 3.560 χιλ.€ έναντι 3.538  χιλ.€ της χρήσης που έληξε στις 
30/06/2020. Η αύξηση  κατά 22 χιλ.€,  οφείλεται βασικά στην αύξηση των απαιτήσεων της 
Εταιρείας  από πελάτες της, το συνολικό ποσό των οποίων (για την Εταιρεία) διαμορφώθηκε σε 
3.560 χιλ.€  έναντι 3.538 χιλ.€ στις 30/06/2020. 
 
Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
Το 2020 ο Όμιλος επηρεάστηκε κυρίως από την υγειονομική κρίση COVID-19, η οποία διατάραξε 
τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο και είχε σημαντική αρνητική επίδραση σε πολλές 
δραστηριότητες.  
Στην Ελλάδα, η προσωρινή αναστολή της δραστηριότητας πολλών επιχειρήσεων και η μεγάλη 
ύφεση του τουρισμού, οδήγησαν σε μεγάλη πτώση του ΑΕΠ η οποία εκτιμάται ότι ανήλθε στο -8,2% 
σε σχέση με 1,9% το 2019.Μετά την άρση των περιορισμών τον Μάιο και τον Ιούνιο, η εγχώρια 
ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών εμφάνισε ανάκαμψη. Ωστόσο, οι αφίξεις τουριστών ήταν εξαιρετικά 
μειωμένες κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με την 
υγειονομική κρίση και τις πολιτικές περιορισμού στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που 
εφαρμόστηκαν για τους ταξιδιώτες. Αυτό επηρέασε σημαντικά τη ζήτηση, τον κύκλο εργασιών, την 
απασχόληση και τις εξαγωγές.  
Κατά το 3ο τρίμηνο του 2020, τα έσοδα του τουριστικού κλάδου και του κλάδου εστίασης ήταν 50% 
χαμηλότερα σε σχέση με το 2019. Αυτό έχει συμβάλει στη μείωση της εγχώριας ζήτησης, με 
σημαντικές μειώσεις των εσόδων στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο και στη βιομηχανία. Η χαμηλή 
ζήτηση έχει επίσης, επηρεάσει σημαντικά τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αν και τα μέτρα στήριξης 
βοήθησαν στην ελαχιστοποίηση της μείωσης των θέσεων εργασίας 
Μετά την εκτεταμένη επανεμφάνιση των κρουσμάτων COVID-19, από τον Νοέμβριο του 2020, η 
Ελλάδα επέβαλλε νέους περιορισμούς και αναστολή της λειτουργίας των φυσικών καταστημάτων, 
όπως και οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ το 2020 
έκλεισε στις 91,5 μονάδες έναντι 109,5 μονάδων το 2019. 
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Ο Όμιλος με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους, τους πελάτες και το κοινωνικό σύνολο, 
ανταποκρίθηκε άμεσα στις εξελίξεις, λαμβάνοντας τα ενδεδειγμένα μέτρα ενημέρωσης, πρόληψης 
και προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας COVID-19. 
Ο Όμιλος εφάρμοσε την εργασία από το σπίτι (work from home) για τους εργαζόμενους στα κτίρια 
της Διοίκησης της. Επίσης, τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και οι γονείς μαθητών 
διευκολύνθηκαν με άδειες ειδικού σκοπού, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο των χωρών 
που δραστηριοποιείται. Ταυτόχρονα, τα επαγγελματικά ταξίδια περιορίστηκαν στα απολύτως 
αναγκαία, οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και αποστέλλονται συνεχώς 
ενημερωτικά μηνύματα και συστάσεις για αποφυγή πολυπληθών συσκέψεων και συγχρωτισμού. 
Επίσης, εντατικοποιήθηκε ο καθαρισμός και η απολύμανση των εγκαταστάσεων, καθώς και η 
καθοδήγηση του ανθρωπίνου δυναμικού στον τομέα της προσωπικής υγιεινής, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τις υποδείξεις των κυβερνήσεων και του ΠΟΥ. 
Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας το 2021 θα καθοριστεί από τις επιπτώσεις 
της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19, η ποσοτικοποίηση των οποίων μεταβάλλεται δυναμικά 
και το ίδιο, τα μακροοικονομικά μεγέθη που ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία του Ομίλου. Η 
Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι το 2021 θα είναι βελτιωμένο ως προς τα οικονομικά αποτελέσματα 
έναντι του 2020. H παραπάνω εκτίμηση για τη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων του Ομίλου 
κατά το 2021, έχουν άμεση εξάρτηση από τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού 
αλλά και τις εξελίξεις στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον ιδιαίτερα στην Ελλάδα, από όπου 
εξακολουθεί να προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων. 
 
Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι έντονα ανταγωνιστική και οι  συνήθεις 
κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπίσει είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, το 
επιτόκιο δανεισμού, οι μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών και ο κίνδυνος απαξίωσης 
εμπορευμάτων.   
 
Ε.1 Πιστωτικός κίνδυνος 

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

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθενται σε κίνδυνο ταμειακών ροών, ο οποίος μπορεί να προέλθει από 
ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων, τα οποία θα διαφοροποιήσουν 
θετικά ή αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή και 
υποχρεώσεις του Ομίλου και της εταιρείας. Ωστόσο η Εταιρεία  διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια και 
πιστωτικά όρια. 
 
Ε.3.Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό με επαρκή εγκεκριμένα πιστωτικά όρια μακροπρόθεσμου 
και βραχυπρόθεσμου δανεισμού, με ευνοϊκούς όρους, από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.  Τα δάνεια 
της εταιρείας στη λήξη τους δύνανται να αποπληρωθούν μερικώς ή ολικώς ή να ανανεωθούν. Η 
εταιρεία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο ρευστότητας από τη ληκτότητα των δανείων 
της, έχει τη δυνατότητα αύξησης της ρευστότητάς της με περαιτέρω δανειοδότησή της, η οποία θα 
γίνει με εκχώρηση απαιτήσεών της. 
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Ε.4. Κίνδυνος επιτοκίου: 

Ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς τις μεταβολές των επιτοκίων προκειμένου να αποφασίσει για τις 
μορφές δανεισμού της, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κόστους. 
Σημειώνεται ότι τόσο για τα βραχυπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας με 
βάση τις δανειακές συμβάσεις είναι δυνατόν στις λήξεις τους να αποπληρωθούν  μερικώς ή ολικώς 
ή να ανανεωθούν. Η πρόβλεψη αυτή των δανειακών συμβάσεων, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ενδεχόμενη έλλειψη ρευστότητας. Όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ. 
Όλα τα δάνεια επιβαρύνονται με επιτόκιο EURIBOR + SPREAD.  Οι Εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν 
Τραπεζικό δανεισμό. 
Η διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων είναι ίση με την εύλογη αξία τους. 
Για κανένα από τα παραπάνω δάνεια  δεν έχει εγγραφεί υποθήκη επί των περιουσιακών στοιχείων 
της εταιρείας. 
 
Ε.5 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Η πλειονοψηφία των συναλλαγών καθώς επίσης οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου και  
της εταιρείας είναι σε ευρώ και η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σοβαρό συναλλαγματικό κίνδυνο. 
Ωστόσο παρακολουθεί τις εξελίξεις των ισοτιμιών προκειμένου να λάβει μέτρα αντιμετώπισής του.  
 
Ε.6 Κίνδυνος αποθεμάτων 
 
Τα είδη που εμπορεύεται η εταιρεία ανήκουν αφ’ ενός στην κατηγορία της υψηλής τεχνολογίας και 
υψηλού κινδύνου τεχνολογικής απαξίωσής των και αφετέρου στα ανταλλακτικά που διατηρούν την 
αξία τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο Όμιλος  εταιρεία διενεργεί συχνές αποτιμήσεις των 
αποθεμάτων της, προκειμένου η αξία που αναγράφεται στις οικονομικές του καταστάσεις να μην 
αποκλίνει από την ρευστοποιήσιμη αξία των.  Επίσης η εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα φυσικά και 
άλλα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει άλλους κινδύνους των αποθεμάτων (κλοπές, φυσικές 
καταστροφές). 
 
Ε.7 Κίνδυνος αγοράς 
 
Η πανδημία Covid-19,η οποία σαφώς επηρέασε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, 
οδήγησε το 2020 την ελληνική οικονομία σε ύφεση κατά 8,2% και ανέτρεψε την δυναμική 
ανάπτυξης που είχε αρχίσει να διαφαίνεται προ της πανδημίας.  
Η επακόλουθη επιβολή περιοριστικών μέτρων οδήγησε σε σημαντική πτώση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης, όμως τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και 
απασχολούμενων, συνέβαλλαν ουσιαστικά στην συγκράτηση του διαθέσιμου εισοδήματος και της 
αποταμίευσης. 
Μεγάλο πλήγμα δέχθηκε ο ξενοδοχειακός κλάδος ως αποτέλεσμα της πτώσης κατά 74% στις 
τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα. Ανάλογη ήταν η επίδραση της πανδημίας στον συγκεκριμένο 
κλάδο και στις αγορές του εξωτερικού. 
Η επιστροφή στην κανονικότητα, η οποία δεν θα είναι νωρίτερα από το καλοκαίρι του 2021, θα 
επηρεαστεί κυρίως από το εμβολιαστικό πρόγραμμα των χωρών σε συνδυασμό και με άλλες 
ενέργειες. 
 Εκτιμάται ότι οι προοπτικές για τον κλάδο του τουρισμού, το 2021, θα είναι ευνοϊκότερες, σε 
σύγκριση με το 2020.Βασικοί παράγοντες που θα επηρεάσουν την πορεία της οικονομίας και την 
επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης είναι τα επίπεδα αύξησης της αποταμίευσης, ο τρόπος 
αξιοποίησης της αλλά και η αναμενόμενη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης. 
Η διοίκηση παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες 
ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την επίπτωση των προαναφερόμενων κινδύνων και να 
συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της και την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της. 
Ε.8 Λοιπές πληροφορίες  
 
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ή της Εταιρείας της 
εταιρείας. 
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Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών 
ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στα οικονομικά 
αποτελέσματα της εταιρείας  και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη. 
 
Το απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου στις 31/12/2020 ήταν 132 άτομα και στις 31/12/2019 
132 άτομα. Για την εταιρεία τα αντίστοιχα νούμερα του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 132 
και 132 άτομα. 
 
Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με τις ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις της 30/06/20202,.. 
 
Με εξαίρεση την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου CPI Bulgaria 
Lt  δεν έγινε οιαδήποτε άλλη διακοπή εκμετάλλευσης ή κλάδου της εταιρείας. 
Η Εταιρεία δεν εξέδωσε νέες μετοχές και δεν κατέχει μετοχές της η ιδία ή μέσω τρίτων. 
 
ΣΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  ΟΠΩΣ 
ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΛΠ 24. 
 
Συνδεδεμένα μέρη ορίζονται ως οι επιχειρήσεις, στις οποίες η εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο και ασκεί 
ουσιώδη επιρροή στη διαμόρφωση των οικονομικών και διαχειριστικών πολιτικών τους. Επίσης, 
συνδεδεμένα μέρη είναι τα μέλη της Διοίκησης, συγγενικά πρόσωπα αυτών με πρώτο βαθμό 
συγγένειας, επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν 
ουσιώδη επιρροή. 
Όλες οι συναλλαγές, περιλαμβανομένων των επιτοκίων και εξασφαλίσεων, μεταξύ των 
συνδεδεμένων μερών πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους όμοιους με εκείνους που ίσχυαν 
την ίδια χρονική στιγμή για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη. 
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά στη διάρκεια της 
τρέχουσας περιόδου (01/07/2020-31/12/2020) και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της περιόδου, 31/12/2019, που έχουν προκύψει από 
συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
 
α) Διεταιρικά έσοδα και έξοδα. 
 

 
 
 
 
 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Αγορές υπηρεσιών από 
συνδεδεμένες εταιρείες 108.000 111.888 108.000 150.000
Αγορές υπηρεσιών από 
θυγατρικές 0 0 0 3.069

Αμοιβές Μελών Διοίκησης και 
Διευθυντικών Στελεχών 180.924 168.355 180.924 168.355

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Απαιτήσεις από θυγατρικές 0 0 89.678 0

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 0 0 0 0

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 0 0 0 0

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες 0 0 29.760 0

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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β) Αμοιβές  Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών στελεχών. 
 

 
 
Δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και τα διευθυντικά στελέχη. 
 
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προ εγκρίνονται από την ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση των μετόχων. Δεν υφίστανται συμφωνίες για καταβολή αποζημίωσης, προς τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση αποχώρησής των από τον Όμιλο ή την εταιρεία για 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Για τα μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με την εταιρεία με ειδική σύμβαση 
εργασίας, σε περίπτωση αποχώρησής των από την εταιρεία, τους 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. 

 

 Έρευνα και ανάπτυξη. 

Η Εταιρεία δεν διεξάγει έρευνα και δεν διαθέτει τμήμα ανάπτυξης. 
 

 Υποκαταστήματα. 

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

Ταύρος 26 Μαρτίου 2021. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 

Χρήστος Παπαθάνος 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνδεδεμένο φυσικό πρόσωπο €

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 0

Διευθυντικά Στελέχη 180.924
ΣΥΝΟΛΟ 180.924
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CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) 
Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής  Τ.Κ. 17778 

 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
 

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

 

Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2020 30/6/2020 31/12/2020 30/6/2020

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

Ενσώματα πάγια 4.1 682.725 631.406 682.725 631.406

Περιουσιακά Στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 4.3 570.122 721.193 570.122 721.193

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.2 139.149 140.995 139.149 140.995

Επενδύσεις σε  θυγατρικές 4.3 0 0 1.710 3.000

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.4 388.271 336.121 388.271 336.121
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 4.6 188.487 187.827 188.487 187.109

2.024.728 2.073.516 2.026.438 2.075.798

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 0 0 0 0

Αποθέματα 4.7 2.488.423 2.374.807 2.488.423 2.374.807

Εμπορικοί χρεώστες 4.8 3.559.922 3.538.192 3.559.922 3.538.192

Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 4.9 748.934 630.718 837.961 708.767

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 560.075 310.079 558.013 303.870

7.357.354 6.853.797 7.444.319 6.925.637

Σύνολο ενεργητικού 9.382.082 8.927.313 9.470.757 9.001.435
0 0 0 0

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
μετόχους

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

Λοιπά αποθεματικά 3.902.091 3.902.091 3.902.091 3.902.091

Κέρδη/(ζημιές) εις νέον -4.211.509 -4.287.563 -4.106.168 -4.198.885

2.662.832 2.586.778 2.768.173 2.675.456

Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.662.832 2.586.778 2.768.173 2.675.456

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 4.11 1.100.048 0 1.100.048 0
Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 119.344 119.344 119.344 119.344

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 4.9 412.405 594.231 412.405 594.231

Προβλέψεις 3.9 5.171 5.171 5.171 5.171

1.636.967 718.746 1.636.967 718.746

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 4.15 3.041.373 2.112.007 3.037.405 2.101.641

Λοιπές υποχρεώσεις 4.16 391.910 587.361 379.213 587.211

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 4.18 184.605 156.684 184.605 156.684

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 4.10 635.633 612.215 635.633 608.175

Δάνεια 4.11 828.763 2.153.522 828.763 2.153.522

5.082.283 5.621.789 5.065.618 5.607.233

Σύνολο υποχρεώσεων 6.719.250 6.340.535 6.702.585 6.325.979

Σύνολο Παθητικού 9.382.082 8.927.313 9.470.757 9.001.435

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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II. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Σημ
01/07/2020-
31/12/2020

01/07/2019-
31/12/2019

01/07/2020-
31/12/2020

01/07/2019-
31/12/2019

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 8.888.088 7.784.552 8.888.088 7.784.551,70

Κόστος πωληθέντων 7.218.945 6.265.058 7.218.945 6.265.058,49

Μικτά  κέρδη 1.669.143 1.519.493 1.669.143 1.519.493

Λοιπά έσοδα 10.427 91.412 10.427 91.411,97

Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης -970.776 -935.828 -970.776 -935.827,61

Έξοδα λειτουργίας Διοίκησης -601.150 -611.039 -584.488 -612.868,55
Λοιπά έξοδα/έσοδα 
εκμετάλλευσης (καθαρά) -4.903 -26.843 -4.903 -17.288,77

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 102.742 37.196 119.404 44.920

Χρηματοοικονομικά έσοδα 66 13 66 13
Χρηματοοικονομικά έξοδα 
καθαρά -78.903 -118.581 -78.903 -118.581

Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων 23.904 -81.372 40.566 -73.648
Φόρος εισοδήματος (-έξοδο, 
έσοδο) 4.12 52.150 -72.073 52.150 -72.073
Καθαρά κέρδη (-Ζημίες) μετά 
από φόρους 76.054 -153.445 92.717 -145.721
Κατανέμονται σε μετόχους 
εταιρείας 76.054 -153.445 92.717 -145.721
Κέρδη μετά από φόρους ανά 
μετοχή 0,00768 -0,01549 0,00936 -0,01471

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
από έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο Αποθεματικά

Σωρευμένα 
Κέρδη/(-Ζημιές)

Σύνολο ιδίων 
Κεφαλαίων

Ποσά σε  €

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 -145.721 -145.721

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

Υπόλοιπα 01/07/2020 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.198.885 2.675.456

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (IFRS 9) 

Προσαρμοσμένα υπόλοιπα 1/7/2020 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.198.885 2.675.456

Αποτέλεσμα περιόδου 92.717 92.717

Υπόλοιπα 31/12/2020 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.106.168 2.768.173

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
από έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο Αποθεματικά

Σωρευμένα 
Κέρδη/(-Ζημιές)

Σύνολο ιδίων 
Κεφαλαίων

Ποσά σε  €

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

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (IFRS 9) 

Προσαρμοσμένα υπόλοιπα 1/7/2019 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.012.425 2.861.916

Αποτέλεσμα περιόδου -153.445 -153.445

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

Υπόλοιπα 01/07/2020 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.287.563 2.586.778

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (IFRS 9) 0

Προσαρμοσμένα υπόλοιπα 1/7/2020 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.287.563 2.586.778

Αποτέλεσμα περιόδου 76.054 76.054

Υπόλοιπα 31/12/2020 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.211.509 2.662.832

ΟΜΙΛΟΣ
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IV. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου. 
 

 
 

 
 

Ποσά σε ευρώ

Λειτουργικές δραστηριότητες
01/07/2020-
31/12/2020

01/07/2019-
31/12/2019

01/07/2020-
31/12/2020

01/07/2019-
31/12/2019

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 23.904 -81.372 40.566 -73.648

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 119.636 106.885 119.636 106.885

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων 159.255 139.182 159.255 139.182

Προβλέψεις 0 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές 

Αποτέλεσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 6.265 12.265 7.555 12.265

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 78.903 118.568 78.838 118.568
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες :

Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτων -113.616 -747.684 -113.616 -747.684

Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων -140.606 466.885 -152.302 453.684

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλήν 
τραπεζών) 782.170 664.433 780.060 663.865

Μείον: 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -78.903 -118.568 -78.838 -118.568

Καταβλημένοι φόροι 0 0 0 0
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 837.008 560.595 841.155 554.550

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0 0
Αγορά ενσώματων και αϋλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων -187.998 -119.499 -187.998 -119.499

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 4.440 3.131 4.440 3.131

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) -183.558 -116.368 -183.558 -116.368

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 3.322.972 5.115.944 3.322.972 5.115.944

Εξοφλήσεις δανείων -3.547.684 -5.449.904 -3.547.684 -5.449.904
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις -178.743 -135.562 -178.743 -135.662

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 0

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -403.455 -469.522 -403.455 -469.622
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και 
ισοδ . Περιόδου (α)+(β)+(γ) 249.996 -25.295 254.142 -31.440
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 310.079 211.338 303.870 197.780

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 560.075 186.043 558.013 166.340

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 
Οι σημειώσεις επί των  οικονομικών καταστάσεων που ακολουθούν αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
 

1. Γενικές πληροφορίες. 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής. Ασχολείται με το εμπόριο 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών, χονδρικό εμπόριο άλλων 
μηχανών και εξοπλισμού γραφείου καθώς και την συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, 
λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής. 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ 3989/90). Τον Απρίλιο του 1994 συγχωνεύθηκε με την CAD 
Ε.Π.Ε. που είχε ιδρυθεί το 1985 (ΦΕΚ 1087/85) και δημιουργήθηκε νέα εταιρεία με την ίδια επωνυμία 
(CPIAE). 
H CPI ΑΕ δραστηριοποιείται στην αγορά Πληροφορικής από το 1990 ως διανομέας προστιθέμενης 
αξίας στις κάθετες αγορές της εκτύπωσης, της επεξεργασίας εικόνας και της ασφάλειας δεδομένων. 
Από το 2004 η CPI προσφέρει επί πλέον ολοκληρωμένες λύσεις στις  αγορές της Εντατικής Λιανικής 
(συστήματα Point Of Sale), στην αγορά της Ψηφιακής επιτήρησης και καταγραφής (IP Surveillance), 
στην αγορά της στην αγορά της Εκπαίδευσης (Projectors & Interactive Boards) ενώ προσφέρει 
υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων (Managed Print Services), υπηρεσίες Διαχείρισης Εγγράφων 
(Document Management Services) και Επαγγελματικές Υπηρεσίες (Professional Services) σε 
μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς. H CPI ΑΕ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των 
εταιρειών SHARP, ΟΚΙ, TOSHIBA  και για τα εκτυπωτικά τους  προϊόντα καθώς και των 
εταιρειών  AVISION (scanners), POSIFLEX (POS),  ATIZ,  ενώ εισάγει και διανέμει τα προϊόντα των 
KODAK, MICROTEK, AXIS, OLIVETTI  BenQ, & Docuware μέσα από ένα δίκτυο 1.000 
αντιπροσώπων σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και από ένα τμήμα απ’ ευθείας πωλήσεων σε 
εταιρείες. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9001:2000.  
To 2000, η ‘’CPI Α.Ε.’’  εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 
 
Τα κυριότερα στοιχεία της εταιρείας είναι: 
- Έδρα: Δήμος Ταύρου 
- Ταχυδρομική διεύθυνση: Ραφαηλίδη 1, ΤΚ 17778 Ταύρος 
- Διάρκεια εταιρείας: 100  έτη.  
- Η Διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι:www.cpi.gr 
-  
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της περιόδου από 1 Ιουλίου 2020 έως 31 
Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκαν από το  Διοικητικό Συμβούλιο την 26/03/2021. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι : 
1 Παπαθάνος Χρήστος του 

Αριστείδη 
Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Εκτελεστικό μέλος 

2 Χατζηαντώνης-Φωταράς 
Κων/νος του Μόσχου 

Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος 

3 Καραμανής Αδαμάντιος του 
Κων/νου 

Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος 

4 Σκούρας Κων/νος του 
Χρήστου  

Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος       

5 Τσαδήμα Σοφία του 
Γεωργίου 

Μέλος Εκτελεστικό μέλος 

6 Αθανασιάδης Γεώργιος του 
Νικολάου 

Μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος        

7 Ζαριφόπουλος Παναγιώτης 
του Γεωργίου 

Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος       

8 Γαβαλά Αδαμαντία του 
Ιωάννη                                

Μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος        

9 Πίγκα Ελένη του Δημητρίου Μέλος Μη Εκτελεστικό μέλος        
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1.1Η δομή του Ομίλου. 

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έδρα της 
εταιρείας

Χώρα 
εγκατάστασης

% 
Συμ/χής

Μέθοδος 
ενοποίησης

CPI Cyprus Ltd Λεμεσός Κύπρος 100% Ολική  

 

Την 30/06/2020 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου CPI Bulgaria 
Ltd. 
 
2. Βάση σύνταξης  και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και υιοθέτηση 

Νέων Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της εταιρείας, 
συντάχθηκαν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34, με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός 
από ορισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά  στοιχεία που επιμετρούνται στην εύλογη 
αξία τους  και είναι εκφρασμένες σε ευρώ. 
Δεδομένου ότι οι καταστάσεις αυτές είναι συνοπτικές, πρέπει να συνεξετάζονται με τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2019-30/06/2020. 
 
2.2 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών 
αρχών, Νέων Προτύπων και Διερμηνειών. 
 
Οι Λογιστικές Αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των 
συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν 
υιοθετηθεί από την Διοίκηση, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις 
εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες με εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 30ηΙουνίου 2020 (1/7/2019-
30/06/2020),  
Η Διοίκηση εξέτασε τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19 μέχρι την ημερομηνία 
έγκρισης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020 και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι η κατάλληλη βάση για την 
κατάρτισή τους. Καταλήγοντας σε αυτό το συμπέρασμα, η Διοίκηση επανεκτίμησε το πλάνο 
της λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλοντος, τα οικονομικά 
αποτελέσματα της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 31/12/2020 και τα μέτρα 
περιορισμού των λειτουργικών εξόδων και αύξησης της ρευστότητας που έλαβε 
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Νέα  Πρότυπα,  Διερμηνείες,  αναθεωρήσεις  και  τροποποιήσεις  υφιστάμενων  Πρ
οτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή  Έν
ωση  
 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα 
οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2020 ή 
μεταγενέστερα.  

 Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Το ΣΔΛΠ 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 Διεθνών 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 ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό 
πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ 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 

 ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις) 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης 
(τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 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. Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν έχει 
επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ. Η Διοίκηση του Ομίλου και 
της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις οικονομικές 
καταστάσεις. 
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 Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς –ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 
(Τροποποιήσεις) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε 
τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η 
πρώτη φάση των εργασιών του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των 
διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

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 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα» και του ΔΛΠ 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 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω 
από την αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. Οι 
τροποποιήσεις εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020. Η δεύτερη φάση(σχέδιο προτύπου)επικεντρώνεται σε 
θέματα που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο 
επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί από ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Η Διοίκηση του 
Ομίλου και της Εταιρείας εκτίμησε ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις 
οικονομικές καταστάσεις 

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική 
περίοδο και η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα 

 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 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 ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 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 Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ 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 Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει 
επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις οικονομικές καταστάσεις 

 

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των 
Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) 
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Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ωστόσο, λόγω της 
πανδημίαςCovid-19 το ΣΔΛΠ ανέβαλε την ημερομηνία εφαρμογής κατά ένα έτος, δηλαδή 
από την 1η Ιανουαρίου 2023, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις εταιρείες να προσδιορίσουν 
τυχόν αλλαγές στην ταξινόμηση των υποχρεώσεων. 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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι 
δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη τροποποίηση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, 
IAS37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 ΔΠΧΑ (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ 
εξέδωσε, περιορισμένου πεδίου, τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως κατωτέρω: 

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μία 
παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές 
Αναφορές χωρίς αλλαγή στις λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου για συνενώσεις 
επιχειρήσεων. 

 ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση 
του κόστους 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. 

 ΔΛΠ 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 2018-2020στα 
πρότυπα ΔΠΧΑ 1-Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, στο ΔΠΧΑ 9-Χρηματοοικονομικά Μέσα, στο ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα 
ενδεικτικά παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις 
 

Οι τροποποιήσεις έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 .ΔΠΧΑ 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 
28ηΜαΐου 2020.  
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Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των 
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο 
τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

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, 

Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης 

 

 Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς –Φάση 2 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 
4, ΔΠΧΑ 16(Τροποποιήσεις) 

Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε 
τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7,ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, με τις οποίες 
ολοκληρώνονται οι εργασίες του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των 
διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι 
τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τις 
επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό επιτόκιο 
δανεισμού αντικαθίσταται με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. 
Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση για τη λογιστική 
αντιμετώπιση αλλαγών στη βάση προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, απαιτώντας την 
προσαρμογή του πραγματικού επιτοκίου, όπως γίνεται στην περίπτωση αλλαγής στο 
επιτόκιο αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν διευκολύνσεις για τη μη διακοπή 
των σχέσεων αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής διευκόλυνσης από 
την απαίτηση διακριτής αναγνωρισιμότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν μηδενικού 
κινδύνου, που προσδιορίζεται ως αντιστάθμιση ενός στοιχείου κινδύνου. Επίσης, οι 
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις εταιρείες ασφαλίσεων που εξακολουθούν να 
εφαρμόζουν το ΔΛΠ 39 να λάβουν τις ίδιες διευκολύνσεις με αυτές που προβλέπονται στις 
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9.Ακόμη, οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 
7«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις που 
επιτρέπουν στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις 
επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στα 
χρηματοοικονομικά μέσα και στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της οικονομικής 
οντότητας. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις 
δεν απαιτούν από την οντότητα να αναμορφώσει τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς. 
Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση η συγκεκριμένη 
τροποποίηση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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3.   ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ).  
 
Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σε δύο επιχειρησιακούς κλάδους: 
1. Υπηρεσίες και εξοπλισμός γραφείων  και  
2. Εξοπλισμός πληροφορικής.   
Τα αποτελέσματα ανά κλάδο δραστηριότητας για την τρέχουσα περίοδο και για την αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΟΜΙΛΟΣ
01/07/2020-
31/12/2020

01/07/2020-
31/12/2020

01/07/2020-
31/12/2020

01/07/2019-
31/12/2019

01/07/2019-
31/12/2019

01/07/2019-
31/12/2019

Περίοδος 01.07.2020 - 31.12.2020
Εξοπλισμός 

Πληροφορικής

Υπηρεσίες και 
Εξοπλισμός 
γραφείων Σύνολο

Εξοπλισμός 
Πληροφορικής

Υπηρεσίες και 
Εξοπλισμός 
γραφείων Σύνολο

Κύκος εργασιών (πωλήσεις) 4.799.567 4.088.520 8.888.088 4.273.532 3.511.020 7.784.552
Κόστος πωλήθέντων 3.898.230 3.320.715 7.218.945 3.439.366 2.825.692 6.265.058

Μικτά κέρδη 901.337 767.806 1.669.143 834.165 685.328 1.519.493
Λοιπά έσοδα 22.225 18.932 41.157 50.183 41.229 91.412

Εξοδα διάθεσης -524.219 -446.557 -970.776 -513.747 -422.081 -935.828

Εξοδα διοίκησης -324.621 -276.529 -601.150 -335.446 -275.593 -611.039

Άλλα έξοδα/έσοδα -19.242 -16.391 -35.633 -14.736 -12.107 -26.843

Αποτελέσματα εκμ/σης Κέρδη (-ζημίες). 55.481 47.261 102.742 20.420 16.776 37.196
Χρηματοοικονομικά έσοδα 35 30 66 7 6 13

Χρηματοοικονομικά έξοδα -42.608 -36.296 -78.903 -65.098 -53.483 -118.581

Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων 12.908 10.996 23.904 -44.671 -36.701 -81.372

Φόρος εισοδήματος έσοδο (-Έσοδο) 28.161 23.989 52.150 -39.566 -32.507 -72.073

Κέρδη (-Ζημίες) μετά από φόρους 41.069 34.985 76.054 -84.238 -69.207 -153.445

Λοιπά συνολικά έσοδα 0 0 0 0

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 41.069 34.985 76.054 -84.238 -69.207 -153.445

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους Εταιρίας 41.069 34.985 76.054 -84.238 -69.207 -153.445
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 0 0 0 0

41.069 34.985 76.054 -84.238 -69.207 -153.445 
Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους ανά 
μετοχή– βασικά (σε €) 0,00415 0,00353 0,00768 -0,00850 -0,00699 -0,01549

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ           = 9.907.500 9.907.500 9.907.500 9.907.500 9.907.500 9.907.500

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5.066.324 4.315.758 9.382.082 5.211.060 4.281.268 9.492.328

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.628.395 3.090.855 6.719.250 3.059.683 6.783.857 9.843.540
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Οι πωλήσεις της εταιρείας είναι στο σύνολό τους χονδρικές και γίνονται κατά κύριο λόγο 
στην Ελλάδα. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Πρόσθετες πληροφορίες επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης 
Δεκεμβρίου 2019.  
 
 
4.1 Ενσώματα πάγια . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/07/2020-
31/12/2020

01/07/2020-
31/12/2020

01/07/2020-
31/12/2020

01/07/2019-
31/12/2019

01/07/2019-
31/12/2019

01/07/2019-
31/12/2019

Περίοδος 01.07.2020 - 31.12.2020
Εξοπλισμός 

Πληροφορικής

Υπηρεσίες και 
Εξοπλισμός 
γραφείων Σύνολο

Εξοπλισμός 
Πληροφορικής

Υπηρεσίες και 
Εξοπλισμός 
γραφείων Σύνολο

Κύκος εργασιών (πωλήσεις) 4.799.567 4.088.520 8.888.088 4.273.532 3.511.020 7.784.552

Κόστος πωλήθέντων 3.898.230 3.320.715 7.218.945 3.439.366 2.825.692 6.265.058

Μικτά κέρδη 901.337 767.806 1.669.143 834.165 685.328 1.519.493

Λοιπά έσοδα 22.225 18.932 41.157 50.183 41.229 91.412

Εξοδα διάθεσης -524.219 -446.557 -970.776 -513.747 -422.081 -935.828

Εξοδα διοίκησης -315.623 -268.864 -584.488 -336.450 -276.418 -612.869

Άλλα έξοδα/έσοδα -19.242 -16.391 -35.633 -9.491 -7.798 -17.289

Αποτελέσματα εκμ/σης Κέρδη (-ζημίες). 64.478 54.926 119.404 24.660 20.260 44.920

Χρηματοοικονομικά έσοδα 35 30 66 7 6 13

Χρηματοοικονομικά έξοδα -42.608 -36.296 -78.903 -65.098 -53.483 -118.581

Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων 21.906 18.660 40.566 -40.431 -33.217 -73.648

Φόρος εισοδήματος έσοδο (-Έσοδο) 28.161 23.989 52.150 -39.566 -32.507 -72.073

Κέρδη (-Ζημίες) μετά από φόρους 50.067 42.650 92.717 -79.997 -65.724 -145.721

Λοιπά συνολικά έσοδα 0 0 0 0 0 0

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ 50.067 42.650 92.717 -79.997 -65.724 -145.721

Κατανεμημένα σε:

Μετόχους Εταιρίας 50.067 42.650 92.717 -79.997 -65.724 -145.721

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 0

50.067 42.650 92.717 -79.997 -65.724 -145.721 
Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους ανά 
μετοχή– βασικά (σε €) 0,00505 0,00430 0,00936 -0,00807 -0,00663 -0,01471

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ           = 9.907.500 9.907.500 9.907.500 9.907.500 9.907.500 9.907.500
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 5.114.209 4.356.548 9.470.757 5.251.799 4.314.738 9.566.537

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3.619.396 3.083.189 6.702.585 3.716.908 3.053.713 6.770.622
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4.1.1Ενσώματα πάγια Ομίλου 

 
 
 

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 0 0 0 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

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Κτήρια 
εγκ/σεις 
κτηρίων- 

Τεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ
1η Ιουλίου 2020 2.420.218 13.172 89.663 2.382.445 4.905.497
Προσθήκες 0 0 0 165.352 165.352
Μειώσεις 0 4.314 0 60.015 64.329
Μεταφορές 0 0 0 0 0
31η Δεκεμβρίου 2020 2.420.218 8.858 89.663 2.487.781 5.006.520

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Κτήρια 
εγκ/σεις 
κτηρίων- 

Τεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ
1η Ιουλίου 2020 2.391.685 11.933 85.885 1.784.588 4.274.091
Προσθήκες 1.997 141 337 100.852 103.327
Μειώσεις 0 4.314 0 49.310 53.624
Μεταφορές 0 0 0 0 0
31η Δεκεμβρίου 2020 2.393.682 7.760 86.222 1.836.131 4.323.795
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2020 26.536 1.098 3.441 651.651 682.725

1/7/2020 -31/12/2020
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4.1.2. Ενσώματα πάγια της Εταιρείας. 

 
 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Κτήρια 
εγκ/σεις 
κτηρίων- 

Τεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ
1η Ιουλίου 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

ΕΝΣΩΜΑΤΑ 
ΠΑΓΙΑ 

Κτήρια 
εγκ/σεις 
κτηρίων- 

Τεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ
1η Ιουλίου 2020 2.420.218 13.172 89.663 2.382.445 4.905.497
Προσθήκες 0 0 0 165.352 165.352
Μειώσεις 0 4.314 0 60.015 64.329
Μεταφορές 0 0 0 0 0
31η Δεκεμβρίου 2020 2.420.218 8.858 89.663 2.487.781 5.006.520

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕ
Σ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Κτήρια 
εγκ/σεις 
κτηρίων- 

Τεχνικά έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ
1η Ιουλίου 2020 2.391.685 11.933 85.885 1.784.588 4.274.091
Προσθήκες 1.997 141 337 100.852 103.327
Μειώσεις 0 4.314 0 49.310 53.624
Μεταφορές 0
31η Δεκεμβρίου 2020 2.393.682 7.760 86.222 1.836.131 4.323.795
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2020 26.536 1.098 3.441 651.651 682.725

1/7/2020 -31/12/2020

1/7/2019-30/06/2020
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4.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ασωμ. Ακινητ.

 Δικαιώματα 
Χρήσης 
Παγίων 

(Δ.Π.Χ.Α. 16) ΣΥΝΟΛΟ
Ασωμ. 
Ακινητ.

 Δικαιώματα 
Χρήσης 
Παγίων 

(Δ.Π.Χ.Α. 16) ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2019 3.378.894 0 3.378.894 3.378.894 0 3.378.894
Προσθήκες 32.291 1.040.292 1.072.582 32.291 1.040.292 1.072.582
Μειώσεις 0 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0 0

30η Ιουνίου 2020 3.411.184 1.040.292 4.451.476 3.411.184 1.040.292 4.451.476

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Ασωμ. Ακινητ.

 Δικαιώματα 
Χρήσης 
Παγίων 

(Δ.Π.Χ.Α. 16) ΣΥΝΟΛΟ
Ασωμ. 
Ακινητ.

 Δικαιώματα 
Χρήσης 
Παγίων 

(Δ.Π.Χ.Α. 16) ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2019 3.233.722 0 3.233.722 3.233.722 0 3.233.722
Προσθήκες 36.467 319.098 355.566 36.467 319.098 355.566
Μειώσεις 0 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0 0
30η Ιουνίου 2020 3.270.190 319.098 3.589.288 3.270.190 319.098 3.589.288

Αναπόσβεστη αξία 
30/06/2020 140.995 721.193 862.188 140.995 721.193 862.188

Ασωμ. Ακινητ.

 Δικαιώματα 
Χρήσης 
Παγίων 

(Δ.Π.Χ.Α. 16) ΣΥΝΟΛΟ
Ασωμ. 
Ακινητ.

 Δικαιώματα 
Χρήσης 
Παγίων 

(Δ.Π.Χ.Α. 16) ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2020 3.411.184 1.040.292 4.451.476 3.411.184 1.040.292 4.451.476
Προσθήκες 14.463 8.183 22.646 14.463 8.183 22.646
Μειώσεις 0 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0 0
31η Δεκεμβρίου 2020 3.425.647 1.048.475 4.474.122 3.425.647 1.048.475 4.474.122

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Ασωμ. Ακινητ.

 Δικαιώματα 
Χρήσης 
Παγίων 

(Δ.Π.Χ.Α. 16) ΣΥΝΟΛΟ
Ασωμ. 
Ακινητ.

 Δικαιώματα 
Χρήσης 
Παγίων 

(Δ.Π.Χ.Α. 16) ΣΥΝΟΛΟ

1η Ιουλίου 2020 3.270.190 319.098 3.589.288 3.270.190 319.098 3.589.288
Προσθήκες 16.308 159.255 175.563 16.308 159.255 175.563
Μειώσεις 0 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0 0
31η Δεκεμβρίου 2020 3.286.498 478.353 3.764.851 3.286.498 478.353 3.764.851

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2020 139.149 570.122 709.271 139.149 570.122 709.271

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/7/2019-30/06/2020

01/07/2020-31/12/2020
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4.3 Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 
 
Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίστηκαν συνεπεία της πρώτης 
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16. Η ανάλυση της κίνησης τους παρατίθεται κατωτέρω: 

 
 
 
4.4  Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
 

 
 

 
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: 

Κτήρια & 
Εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
Μέσα Σύνολο

Αξία κτήσης:
Προσαρμογές από εφαρμογή του νέου 
προτύπου (ΔΠΧΑ 16) 30/06/2020 697.818 342.474 1.040.292

Προσθήκες 0 8.183 8.183

Υπόλοιπο 31/12/2020 697.818 350.657 1.048.475

Σωρευμένες αποσβέσεις  30/06/2020 190.581 128.517 319.098

Αποσβέσεις περιόδου 95.291 63.964 159.255

Υπόλοιπο31/12/2020 285.872 192.481 478.353

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2020 411.946 158.176 570.122

31/12/2020 30/6/2020 31/12/2020 30/6/2020
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους 
φόρους

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 162.478 162.478 162.478 162.478

Αποτίμηση συμμετοχών 44.880 44.880 44.880 44.880

Παροχές προσωπικού 26.898 25.079 26.898 25.079

Συμψηφιστές φορολογικές ζημιές 86.321 60.937 86.321 60.937

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων 60.000 40.800 60.000 40.800

Λοιπές υποχρεώσεις 1.241 1.241 1.241 1.241

Χρηματοοικονομική Υποχρέωση 143.282 180.629 143.282 180.629
Υποχρεώσεις από Αναβαλλόμενους 
φόρους

Δικαίωμα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 136.829 179.924 136.829 179.924
Διαφορά απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων 388.271 336.121 388.271 336.121

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.6 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.  
 
Ο Όμιλος και η εταιρεία έχουν μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 188.487, οι οποίες αφορούν σε  
δοσμένες εγγυήσεις για ενοίκια κτιρίων, μισθωμένων αυτοκινήτων και σε εταιρείες παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 
 

4.7 Αποθέματα. 
 
Στην τρέχουσα περίοδο έγιναν πρόσθετες μειώσεις υποτίμησης της αξίας των αποθεμάτων 
ποσού Ευρώ 80.000 καθόσον κρίθηκε ότι οι ρευστοποιήσιμες αξίες στις οποίες έχουν 
αποτιμηθεί είναι αντιπροσωπευτικές των συνθηκών της αγοράς. 
 
4.8 Εμπορικές απαιτήσεις. 
 

 
 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση  του Δ.Π.Χ.Α  9 και 
υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από απαιτήσεις από πελάτες. 
Οι αναμενόμενος πιστωτικές ζημιές ανέρχονται την 31/12/2020 για την εταιρεία και τον 
όμιλο σε ευρώ 684.031  και συμπεριλαμβάνεται στις  απομειώσεις των απαιτήσεων. 
Για τον προσδιορισμό των εν λόγω ζημιών χρησιμοποιήθηκε ο κατωτέρω πίνακας 
χρονολογικής ανάλυσης και ποσοστών, που αναπτύχθηκε με τη χρήση ιστορικών 
δεδομένων και εύλογων προβλέψεων για το μέλλον. 
 

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

30/6/202031/12/2020

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

31/12/2020 30/6/2020 31/12/2020 30/6/2020

Πελάτες (Ανοιχτά Υπόλοιπα) 3.821.256 3.771.904 3.821.256 3.771.904

Επιταγές εισπρακτέες 416.917 444.539 416.917 444.539

Γραμμάτια εισπρακτέα 5.780 5.780 5.780 5.780

ΣΥΝΟΛΟ 4.243.953 4.222.223 4.243.953 4.222.223

Μείον προβλεψεις 684.031 684.031 684.031 684.031

ΣΥΝΟΛΟ 3.559.922 3.538.192 3.559.922 3.538.192

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

 
 
 
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ανάλογα με το χρόνο εξόφλησής των έχουν ως κάτωθι: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χωρίς 1- 90 91 - 180 181- 365 Άνω των 365 ΣΥΝΟΛΟ
30/6/2020 Καθυστέρηση Ημέρες Ημέρες Ημέρες Ημέρών Ημέρες

31/12/2020
Απαιτήσεις 0 3.078.974 153.237 11.877 999.866 4.243.953
Ποσοστό απωλειών 0,10% 0,50% 3,00% 25,60% 66,00%
Αναμενόμενες 
απώλειες 15.395 4.597 3.040 659.911 682.944

Υφιστάμενη πρόβλεψη 
απομείωσης 
30/6/2020 682.944
Πρόσθετες 
αναμενόμενες ζημίες 
31/12/2020 0

Κτίρια & 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
μέσα

Σύνολο

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 01/07/2020 697.818 350.657 1.048.475

Χρηματοοικονομικό κόστος χρήσης 55.156 19.081 74.237

Αποπληρωμές κεφαλαίου & τόκων -324.900 -200.802 -525.702

Σύνολο υποχρεώσεων από μισθώσεις 428.074 168.937 597.010

Κτίρια & 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
μέσα

Σύνολο

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 316.515 95.889 412.405

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 111.558 73.047 184.606

Σύνολο υποχρεώσεων από μισθώσεις 428.074 168.937 597.010
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4.10 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. 
 

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

 
4.11 Δανειακές υποχρεώσεις 
 
Οι καθαρές εισροές/εκροές (ληφθέντα/εξοφληθέντα  δάνεια), για την Εταιρεία,  ανήλθαν 
στην τρέχουσα περίοδο συνολικά σε ευρώ  -333.960. Τα ποσά της αντίστοιχης περιόδου 
στην προηγούμενη χρήση ήταν €-40.938. Οι θυγατρικές εταιρείες δεν έχουν συνάψει 
τραπεζικά δάνεια. 
 
Κατά την περίοδο αυτή η εταιρία κατάφερε και έλαβε δάνεια μακροπρόθεσμα προκειμένου 
να μειώσει το χρηματοδοτικό κόστος και ταυτόχρονα τη συνολική μείωση των 
βραχυπρόθεσμων δανείων. 
Οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 900.000. Πιο 
συγκεκριμένα από τον οργανισμό Alpha Bank ποσού € 700.000 και αποπληρωμή σε 16 
τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις κεφαλαίου με πρώτη δόση τον Δεκέμβριο 2021 και με 
τελικό έτος εξόφλησης τον Σεπτέμβριο 2025. 
Καθώς επίσης από τον οργανισμό Τράπεζα Πειραιώς ποσού € 200.000 και αποπληρωμή 
σε 20 τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις κεφαλαίου με πρώτη δόση τον Φεβρουάριο 2021 και 
με τελικό έτος εξόφλησης τον Νοέμβριο 2025. 
 
Το σύνολο των δανείων της εταιρείας μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια 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. 
 
 
 
 

31/12/2020 30/6/2020 31/12/2020 30/6/2020

Φόρος προστιθέμενης αξίας 530.710 500.296 530.710 500.296

Φόροι αμοιβών προσωπικού 50.315 69.594 50.315 69.594

Φόροι αμοιβών τρίτων 54.608 38.286 54.608 38.286

Φόρος εισοδήματος 0 4.040 0 0

Λοιποί φόροι 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 635.633 612.215 635.633 608.175

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.12  Φόρος Εισοδήματος.  

 
 
Ο φορολογικός συντελεστής επί των καθαρών εσόδων των ανωνύμων εταιρειών στις 31/12/2020 
ανέρχεται σε 24%.  

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 
30/06/2015. Η χρήση 1/7/2015-30/6/2016, έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των τακτικών 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/ 1994 και 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65 α Ν.4174/2013 και έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής 
Συμμόρφωσης.  

Παραμένουν ανέλεγκτες οι χρήσεις , 1/7/2016-30/06/2017, 1/7/2017-30/06/2018, 1/7/2018-
30/6/2019 και η χρήση 1/7/2019-30/06/2020. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις, 
πέρα από αυτές που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι 
χρήσεις έως και το 2015 είναι περαιωμένες.  

4.13 Εποχικότητα. 

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

4.14 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη. 

 
Συνδεδεμένα μέρη ορίζονται ως οι επιχειρήσεις, στις οποίες η εταιρεία διατηρεί τον 
έλεγχο και ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαμόρφωση των οικονομικών και διαχειριστικών 
πολιτικών τους. Επίσης, συνδεδεμένα μέρη είναι τα μέλη της Διοίκησης, συγγενικά 
πρόσωπα αυτών με πρώτο βαθμό συγγένειας, επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά ή 
στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη επιρροή. 
Όλες οι συναλλαγές, περιλαμβανομένων των επιτοκίων και εξασφαλίσεων, μεταξύ των 
συνδεδεμένων μερών πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους όμοιους με εκείνους που 
ίσχυαν την ίδια χρονική στιγμή για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη. 
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την 
έναρξη της οικονομικής χρήσης (01/07/2020-31/12/2020) και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της περιόδου (31/12/2020), που 
έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από 
το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Αναβαλλόμενη φορολογία (52.150,37) 72.073 (52.150,37) 72.073
Συνολο φόρου έσοδο/(-έξοδο) (52.150,37) 72.073 (52.150,37) 72.073

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 

 

 34

 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών. 

 
 
Δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη. 
 
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεγκρίνονται από την ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση των μετόχων. Δεν υφίστανται συμφωνίες για καταβολή αποζημίωσης, προς τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση αποχώρησής των από την εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο 
ή αιτία. Για τα μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με την εταιρεία με ειδική σύμβαση εργασίας, σε 
περίπτωση αποχώρησής των από την εταιρεία, τους καταβάλλεται ό,τι  προβλέπεται από το νόμο 
2112/1920. 
  
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμφωνίες με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή με το προσωπικό 
της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή 
απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας 
πρότασης προς τη μητρική εταιρεία. 
 

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

4.15 Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα της 31/12/2020 που να επηρεάζουν σημαντικά την 
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

 
 

Ταύρος,  26/03/2021 
 
 

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

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Αγορές υπηρεσιών από 
θυγατρικές 0 0 0 3.069

Αμοιβές Μελών Διοίκησης και 
Διευθυντικών Στελεχών 180.924 168.355 180.924 168.355

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Απαιτήσεις από θυγατρικές 0 0 89.678 0

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 0 0 0 0

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Συνδεδεμένο φυσικό πρόσωπο €

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 0

Διευθυντικά Στελέχη 180.924
ΣΥΝΟΛΟ 180.924


