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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 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
 

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 28/03/2022, 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 : 28/03/2022 
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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) για την περίοδο 
(01.07.2021 – 31.12.2021)  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,  22 Μαρτίου 2022.  
 
 

Οι δηλούντες – βεβαιούντες 
 
 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Ο Οικον. Δ/ντής 
& Διευθύvωv Σύμβουλος    
 
Αριστείδης  Παπαθάvoς         Χρήστος  Παπαθάvoς                  Γεώργιος Αντύπας 
ΑΔΤ:  ΑΝ 056897                       ΑΔΤ: ΑΒ 649762                               ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 9604 
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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 2021 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. 
 

Αθήνα, 28/03/2022 
 

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ    Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα                          Ιωάννης Θ. Μακρής 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132                  Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 28131 
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«CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7/2021 - 31/12/2021 

 
 
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.€)  : 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/7/2021-31/12/2021 9.082.286 9.082.286
1/7/2020-31/12/2020 8.888.088 8.888.088

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ (-ΜΕΙΩΣΗ) 194.198 194.198
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ (-ΜΕΙΩΣΗ) % 2,2% 2,2%

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/7/2021-31/12/2021 1.843.252 1.843.252
1/7/2020-31/12/2020 1.679.570 1.679.570

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ (-ΜΕΙΩΣΗ) 163.682 163.682
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ (-ΜΕΙΩΣΗ) % 9,7% 9,7%
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Α.3 Αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) (ποσά σε χιλ.€)  : 
 

EBITDA ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1/7/2021-31/12/2021 521.223 526.703 
1/7/2020-31/12/2020 381.633 398.295 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ (-ΜΕΙΩΣΗ) 139.591 128.408 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ (-ΜΕΙΩΣΗ) % 36,6% 32,2% 

 
 
Α.4 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (ποσά σε χιλ.€)  : 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1/7/2021-31/12/2021 92.137 92.137 
1/7/2020-31/12/2020 78.838 78.838 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ (-ΜΕΙΩΣΗ) 13.299 13.299 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ% (-ΜΕΙΩΣΗ) 16,9% 16,9% 

 
 
Α.5. Κέρδη / (Ζημιές) αποτελέσματα προ φόρων (ποσά σε χιλ.€)  : 
 

 
 
Α.6  Αποτελέσματα μετά από φόρους (ποσά σε χιλ.€)  : 
 

 
 
 
Β.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. 

Β.1 Την 01.07.2021, υπέβαλαν εγγράφως (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) την παραίτηση 
τους, τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ.: 
 

1. Χατζηαντώνης Φωταράς Κωνσταντίνος του Μόσχου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
2. Σκούρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
3. Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
4. Αθανασιάδης Γεώργιος του Νικολάου  μη εκτελεστικό μέλος 

 
Τα ως άνω μέλη υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους προκειμένου να διευκολύνουν την διαδικασία 
ανανέωσης της σύνθεσης του Δ.Σ. της εταιρείας. Ως εκ τούτου το ΔΣ κατά την από 01.07.2021 
συνεδρίασή του, η οποία καταχωρήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.ΜΗ., εξέλεξε στην θέση 
των ως άνω ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών τους κ.κ.: 
 
- Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
- Δασκαλόπουλο Δημήτριο του Ευθυμίου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
- Περράτη Παύλο του Σπυρίδωνος ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
 
Στην θέση του παραιτηθέντος κ. Αθανασιάδη Γεωργίου του Νικολάου, μη εκτελεστικού μέλους 
εξέλεξε τον κ. Παπαθάνο Αριστείδη του Χρήστου ως εκτελεστικό μέλος. Ακολούθως το ΔΣ 
ανασυγκροτήθηκε σε σώμα. 

01/07/2021-
31/12/2021

01/07/2020-
31/12/2020 Δ %

01/07/2021-
31/12/2021

01/07/2020-
31/12/2020 Δ %

Κέρδη  (-ζημίες) προ φόρων 156.692 23.904 -555,5% 162.172 40.566 299,8%

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ

01/07/2021-
31/12/2021

01/07/2020-
31/12/2020 Δ %

01/07/2021-
31/12/2021

01/07/2020-
31/12/2020 Δ %

Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους 117.714 76.054 -54,8% 123.194 92.717 32,9%

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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Ως προς τα ως άνω εκλεγέντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, αφού το ΔΣ διέλαβε ειδική σκέψη 
και εξέτασε λεπτομερώς όλα τα προσαχθέντα στοιχεία, διαπίστωσε ότι όπως προκύπτει μεταξύ 
άλλων από τα βιογραφικά τους στοιχεία αλλά και τα λοιπά αποδεικτικά και νόμιμα έγγραφα τα οποία 
κατέθεσαν, ότι πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές εκ του νόμου (ιδία δε των ν.4449/2017, ν. 
3016/2002, ν.4706/2020, ν.4548/2018) προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας του Ανεξάρτητου 
Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. και ως προς τον κ. Αριστείδη Παπαθάνο προκύπτει ομοίως ως 
άνω ότι κατέχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου (ιδία δε των ν.4449/2017, ν.3016/2002, 
ν.4706/2020, ν.4548/2018) προσόντα και προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας του 
εκτελεστικού μέλους ΔΣ, περαιτέρω δε, δεν συντρέχει στο πρόσωπο ουδενός από τα ως άνω νέα 
μέλη κανένα από τα αναφερόμενα στον νόμο ή το καταστατικό ασυμβίβαστα. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω το ΔΣ κατά την από 01.07.2021 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα ως 
εξής: 
 

1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος. 
2. Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος και 

Διευθύνων Σύμβουλος.    
3. Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών,  Εκτελεστικό μέλος. 
4. Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό μέλος. 
5. Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.   
6. Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό μέλος. 
7. Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος. 
8. Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.  
9. Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος. 

 
Ακολούθως και σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ κατά την ανωτέρω από 01/07/2021 συνεδρίαση 
του, αποφασίσθηκε να τεθεί ως θέμα στην επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, η λήψη 
απόφασης επί της εκλογής ως μελών ΔΣ των ανωτέρω ήδη προσωρινώς εκλεγέντων μελών, για το 
υπόλοιπο της θητείας του παρόντος ΔΣ και πάντως για χρόνο όχι πέραν αυτής. Ειδικότερα, 
αποφασίσθηκε να προταθεί στην επόμενη ΓΣ των μετόχων της εταιρείας  η εκλογή ως μελών ΔΣ 
των κ.κ.: 
 
-  Γκρούιτς Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου 
-  Δασκαλόπουλου Δημήτριου του Ευθυμίου 
-  Περράτη Παύλου του Σπυρίδωνος  
-  Παπαθάνο Αριστείδη του Χρήστου 
 
Β.2. Λοιπά σημαντικά γεγονότα.  
 
Το ΔΣ με την από 02/07/2021 απόφασή του και σε συμμόρφωση με την αρμοδιότητα που του 
παραχωρήθηκε με την σχετική απόφαση της από 08/03/2021 ΓΣ και τους τεθέντες από αυτήν 
όρους, αντικατέστησε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εταιρείας κ.κ. Κωνσταντίνο 
Χατζηαντώνη-Φωταρά και Κωνσταστίνο Σκούρα με τους κ.κ. Σπυρίδωνα Γκρούιτς και  Ελένη Πίγκα.  
 
Ως εκ τούτου και κατόπιν της από 02/07/2021 συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα η 
σύνθεσή της έχει ως εξής: 
 
• Γκρούιτς Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ 
• Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ  
• Καραμανής Αδαμάντιος του Κωνσταντίνου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ 
 
Επίσης κατόπιν των από 05.07.2021 σχετικών συνεδριάσεων του ΔΣ και ακολούθως της 
Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ιδρύθηκε Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων η 
οποία συγκροτήθηκε ως εξής: 
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• Περράτης Παύλος του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος 
του ΔΣ 
• Γαβαλά Αδαμαντία του Ιωάννη, Μέλος της Επιτροπής, Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ  
• Δασκαλόπουλος Δημήτριος του Ευθυμίου, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
μέλος του ΔΣ 
 
Πέραν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν να τεθεί σε ισχύ ο νέος Νόμος 
4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών και προκειμένου να συμμορφωθεί 
με τις απαιτήσεις του, στην συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε την 08/07/2021, προέβη στην 
επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας και στην σύσταση 
περίληψής του, την οποία και ανάρτησε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. 
 
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 (ποσά σε χιλ.€)  : 
 

Ίδια κεφάλαια ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1/7/2021-31/12/2021 2.814 2.924 

30/6/2021 2.708 2.801 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) 105 123 

 
Γ.2  Άϋλα και ενσώματα πάγια  
 
Τα πάγια, ενσώματα και άϋλα, μειώθηκαν οριακά κατά 9. χιλ.€, σε σύγκριση με τη χρήση που έληξε 
στις 30/06/2021 .H μεταβολή είναι αποτέλεσμα των νέων προσθηκών και των αποσβέσεων της 
περιόδου. 
 
Γ.3  Αποθέματα (ποσά σε χιλ.€)  : 
 
Τα αποθέματα εμφανίζονται αυξημένα κατά 418 χιλ.€ στον Όμιλο και στην εταιρεία σε σύγκριση 
με τη χρήση που έληξε στις 30/06/2021. Η αύξηση αυτή των αποθεμάτων είναι συγκυριακή. 
 

 
 
Γ.4. Υποχρεώσεις  (ποσά σε χιλ.€)  : 
 

 
 
 
 
 

Αποθέματα ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/7/2021-31/12/2021 3.042 3.042

30/6/2021 2.624 2.624
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) 418 418

Υποχρεώσεις ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1/7/2021-31/12/2021 7.060 7.054

30/6/2021 6.281 6.261
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) 779 792
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Γ.5 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (ποσά σε χιλ.€)  : 
 

 
 
Δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, προς ασφαλιστικούς φορείς ή 
υποχρεώσεις σε ρύθμιση. 
 
Γ.6  Απαιτήσεις (ποσά σε χιλ.€)  : 
 

 
 
Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
Μέχρι τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, εθεωρείτο ότι το 2022 θα ήταν μια πολύ καλή χρονιά 
για τον τουρισμό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δεδομένων των συνεχώς μειούμενων 
επιπτώσεων της πανδημίας η οποία βαίνει προς το τέλος της. Αντίθετα, ήδη από τα μέσα του 
2021, η μεγάλη ασυνέχεια που προκάλεσε η τελευταία στην πρωτογενή και δευτερογενή 
παραγωγή, τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, τις μεταφορές και τα logistics γενικότερα, είχε 
ως αποτέλεσμα το επίπεδο των τιμών των υλών να κινείται συνεχώς αυξητικά σε σχέση με το 
2020. Τάση που δυστυχώς ενισχύεται ακόμα περισσότερο μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην 
ευρύτερη περιοχή της Ουκρανίας, με την τιμή της ενέργειας επίσης να εκτινάσσεται σε ιστορικά 
υψηλά. Επί του παρόντος, είναι πρακτικά αδύνατο να εκτιμηθεί η έκβαση των ευρύτερων 
γεωπολιτικών εξελίξεων και επομένως οι τελικές επιπτώσεις στην οικονομία γενικότερα.  
Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και πράττει αναλόγως. 
 
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. 
 
 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1/7/2021-31/12/2021 632.371 632.371

30/6/2021 502.519 502.519
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) 129.852 129.852

Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1/7/2021-31/12/2021 3.760 3.760

30/6/2021 3.115 3.115
ΜΕΤΑΒΟΛΗ: ΑΥΞΗΣΗ/ (ΜΕΙΩΣΗ) 645 645
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Ε.2 Κίνδυνος ταμειακών ροών 

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

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

Ε.4. 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.   
Μία λογική μεταβολή του επιτοκίου κατά 0,5% θα επηρεάζε τα αποτελέμστα της περιόδου κατά 12 
12 χιλιάδες περίπου (31.12.2020: 10 χιλιάδες περίπου) 
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 παγκόσμια ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε το 2021 χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη έλλειψη 
ενέργειας σε όλον τον κόσμο, αλλά και της αλματώδους αύξησης των τιμών της, επηρεάζοντας 
χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο την Κίνα και, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα 
γνωρίζει σημαντική αύξηση στις τιμές σε όλες της μορφές της ενέργειας. Η Εταιρεία και ο Όμιλος 
όντας εταιρεία εντάσεως εργασίας δεν επηρεάζεται έντονα από την ενεργειακή κρίση καθώς το 
κόστος ενέργειας είναι μικρό. Παρά ταύτα, η Διοίκηση παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις 
εξελίξεις και είναι έτοιμη να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα που πιθανόν να χρειαστούν.  
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Πάντοτε βέβαια παραμένει ως ενδεχόμενο η ενεργειακή κρίση να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές 
συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία για το 2022 και να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες 
του Όμιλου ή να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Καθεμία από αυτές τις 
εξελίξεις θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του 2022. Όμως η μέχρι 
τώρα εμπειρία μας από τη διαχείριση της κρίσης κατά τη χρήση του 2021, μας καθιστά 
αισιόδοξους για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2022.  
Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στις αγορές σε παγκόσμιο 
επίπεδο αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων και της ενέργειας. Επί του παρόντος, είναι πρακτικά 
αδύνατο να εκτιμηθεί η έκβαση των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων και επομένως οι τελικές 
επιπτώσεις στην οικονομία γενικότερα.  
Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και πράττει αναλόγως 
 
Ε.8 Λοιπές πληροφορίες  
 
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ή της Εταιρείας της 
εταιρείας. 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών 
ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στα οικονομικά 
αποτελέσματα της εταιρείας  και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη. 
 
Το απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου στις 31/12/2021 ήταν 136 άτομα και στις 31/12/2020 
132 άτομα. Για την εταιρεία τα αντίστοιχα νούμερα του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 136 
και 132 άτομα. 
 
Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με τις ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2021 
πλην της κάτωθι αναφερόμενης τροποποίησης στην σημείωση 2.2 επί της ενδιάμεσης οικονομικής 
πληροφόρησης, η οποία υιοθετήθηκε από τον Όμιλο κατά την 01/01/2021.  
 
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 (01/07/2021-31/12/2021) και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της περιόδου, 31/12/2021, που έχουν προκύψει από 
συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
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α) Διεταιρικά έσοδα και έξοδα. 

 
 
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 01/07/2021-
31/12/2021, έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.cpi.gr. 
 

Ταύρος 28 Μαρτίου 2022. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αριστείδης Παπαθάνος 
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Συναλλαγές/Απαιτήσεις/ 
Υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Αγορές υπηρεσιών από 
συνδεδεμένες εταιρείες 150.000 108.000 150.000 108.000
Αγορές υπηρεσιών από 
θυγατρικές 0 0 0 0
Αμοιβές Μελών Διοίκησης και 
Διευθυντικών Στελεχών 134.448 180.924 134.448 180.924

30/6/2020 30/6/2019 31/12/2020 31/12/2021
Απαιτήσεις από θυγατρικές 0 0 89.678 103.989
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 0 0 0 0

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Συνδεδεμένο φυσικό πρόσωπο €

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 0 0

Διευθυντικά στελέχη 0 134.448

Συνολο 0 134.448
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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 2021 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
 

(Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34) 
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I. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης   

 

Ποσά σε ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

Ενσώματα πάγια 4.1 795.754 710.403 795.754 710.403

Περιουσιακά Στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 4.3 299.455 413.669 299.455 413.669

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.2 139.078 148.427 139.078 148.427

Επενδύσεις σε  θυγατρικές 0 0 1.710 1.710

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.4 322.310 340.758 322.310 340.758
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 4.6 191.830 192.499 191.830 191.782
0 0

1.804.401 1.861.730 1.806.111 1.862.722

Κυκλοφορούν ενεργητικό 0 587.661 0 586.371

Αποθέματα 4.7 3.041.971 2.624.256 3.041.971 2.624.256

Εμπορικοί χρεώστες 4.8 3.760.209 3.115.017 3.760.209 3.115.017

Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 1.086.436 991.192 1.190.425 1.068.746

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 180.672 340.564 178.985 334.579

8.069.289 7.071.028 8.171.591 7.142.597

Σύνολο ενεργητικού 9.873.690 8.932.758 9.977.702 9.005.319
0 362.762 0 468.707

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 -4.060.788 -4.166.182 -3.950.143 -4.073.337

2.813.553 2.708.159 2.924.198 2.801.004

Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.813.553 2.708.159 2.924.198 2.801.004

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 651.761 716.074 651.761 716.074
Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 77.578 77.578 77.578 77.578

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 4.9 57.806 289.929 57.806 289.929

Λοιπές  μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 256.225 256.225 256.225 256.225

Προβλέψεις 5.171 5.171 5.171 5.171

1.048.540 1.344.977 1.048.540 1.344.977

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 2.690.102 2.007.898 2.683.469 1.999.383

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.644.950 1.644.950 1.644.950 1.644.950

Λοιπές υποχρεώσεις 436.221 376.655 436.221 364.888

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 260.908 155.574 260.908 155.574

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 4.10 632.371 502.519 632.371 502.519
Δάνεια & Μακροπρόθεσμες υποχ. πληρ. στην 
επόμ. Χρήση 347.045 192.025 347.045 192.025

6.011.596 4.879.622 6.004.964 4.859.338

Σύνολο υποχρεώσεων 7.060.137 6.224.599 7.053.504 6.204.315

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 9.873.690 8.932.758 9.977.702 9.005.319

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣ
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II. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
01/07/2021-
31/12/2021

01/07/2020-
31/12/2020

01/07/2021-
31/12/2021

01/07/2020-
31/12/2020

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 9.082.286 8.888.088 9.082.286 8.888.088
Κόστος πωληθέντων 7.245.061 7.218.945 7.245.061 7.218.945
Μικτά  κέρδη 1.837.225 1.669.143 1.837.225 1.669.143
Λοιπά έσοδα 6.027 10.427 6.027 10.427
Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης -1.079.002 -970.776 -1.079.002 -970.776
Έξοδα λειτουργίας Διοίκησης -619.296 -601.150 -613.817 -584.488
Λοιπά έξοδα/έσοδα εκμετάλλευσης 
(καθαρά) 103.875 -4.903 103.875 -4.903

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 248.829 102.742 254.308 119.404
Χρηματοοικονομικά έξοδα καθαρά -92.137 -78.838 -92.137 -78.838
Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων 156.692 23.904 162.172 40.566

Φόρος εισοδήματος (-έξοδο, έσοδο) -38.978 52.150 -38.978 52.150
Καθαρά κέρδη (-Ζημίες) μετά από 
φόρους 117.714 76.054 123.194 92.717

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Στοιχεία τα οποία δεν θα 
μεταφερθούν στα 
αποτελέσματα.
Αναλογιστικά κέρδη/-ζημίες προ 
φόρων
Φόρος που αναλογεί
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα χρήσης 117.714 76.054 123.194 92.717
Κατανεμημένα σε:
Μετόχους της Μητρικής Εταιρίας 117.714 76.054 123.194 92.717

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 0 0

117.714 76.054 123.194 92.717

0,00

Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή– βασικά (σε €) 0,0119 0,0077 0,0124 0,0094

ΟΜΙΛΟΣ
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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 01/07/2020 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.198.885 2.675.456
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (ΔΛΠ 19) 42.744 42.744

Προσαρμοσμένα υπόλοιπα 1/7/2020 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.156.141 2.718.200
Αποτέλεσμα περιόδου 101.329 101.329
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' 
ευθείας στην καθαρή θέση (αναλογιστικό 
έλλειμμα)

Υπόλοιπα 31/12/2020 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.054.812 2.819.529

Υπόλοιπα 01/07/2021 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.117.564 2.756.777
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (ΔΛΠ 19) 44.228 44.228

Προσαρμοσμένα υπόλοιπα 1/7/2021 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.073.337 2.801.004
Αποτέλεσμα περιόδου 123.194 123.194
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' 
ευθείας στην καθαρή θέση (αναλογιστικό 
έλλειμμα) 0 0

Υπόλοιπα 31/12/2021 2.972.250 3.082.776 819.315 -3.950.143 2.924.198

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
από έκδοση 

μετοχών υπέρ 
το άρτιο Αποθεματικά

Σωρευμένα 
Κέρδη/(-Ζημιές)

Σύνολο ιδίων 
Κεφαλαίων

Ποσά σε  €

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

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

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (ΔΛΠ 19) 42.744

Προσαρμοσμένα υπόλοιπα 1/7/2020 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.244.819 2.586.778
Αποτέλεσμα περιόδου 76.054 76.054
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' 
ευθείας στην καθαρή θέση (αναλογιστικό 
έλλειμμα) 0 0

Υπόλοιπα 31/12/2020 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.168.765 2.662.832

Υπόλοιπα 01/07/2021 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.210.410 2.663.931
Μεταβολή λογιστικής πολιτικής (ΔΛΠ 19) 44.228 44.228

Προσαρμοσμένα υπόλοιπα 1/7/2021 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.166.182 2.708.159
Αποτέλεσμα περιόδου 117.714 117.714

Λοιπές προσαρμογές -12.320 -12.320
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' 
ευθείας στην καθαρή θέση (αναλογιστικό 
έλλειμμα) 0 0

Υπόλοιπα 31/12/2021 2.972.250 3.082.776 819.315 -4.060.788 2.813.553

ΟΜΙΛΟΣ
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IV. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε ευρώ

Λειτουργικές δραστηριότητες
01/07/2021-
31/12/2021

01/07/2020-
31/12/2020

01/07/2021-
31/12/2021

01/07/2020-
31/12/2020

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 156.692 23.904 162.172 40.566

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 129.768 119.636 129.768 119.636
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίων 142.627 159.255 142.627 159.255

Προβλέψεις 80.000 0 80.000

Συναλλαγματικές διαφορές -12.320
Αποτέλεσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 
δραστηριότητας -310 6.265 -310 7.555

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 92.137 78.903 92.137 78.838
Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες :
Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτων -487.715 -113.616 -487.715 -113.616

Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων -769.767 -140.606 -796.920 -152.302

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλήν 
τραπεζών) 883.116 782.170 896.767 780.060

Μείον: 0 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -92.137 -78.903 -92.137 -78.838
Καταβλημένοι φόροι 0 0 0 0
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 122.089 837.008 126.387 841.155

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και αϋλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων -216.827 -187.998 -216.827 -187.998

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 2.954 4.440 2.954 4.440

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) -213.873 -183.558 -213.873 -183.558

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 3.800.496 3.322.972 3.800.496 3.322.972

Εξοφλήσεις δανείων -3.709.789 -3.547.684 -3.709.789 -3.547.684
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις -158.815 -178.743 -158.815 -178.743

Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 0
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -68.108 -403.455 -68.108 -403.455
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδ . 
Περιόδου (α)+(β)+(γ) -159.891 249.996 -155.593 254.142
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 340.564 310.079 334.579 303.870

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 180.672 560.075 178.985 558.013

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 
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 2021 έως 31 
Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν από το  Διοικητικό Συμβούλιο την 28/03/2022. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι : 

 
1 Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη Πρόεδρος  Mη Εκτελεστικό μέλος 
2 Παπαθάνος Αριστείδης του Χρήστου  Αντιπρόεδρος & 

Διευθύνων Σύμβουλος 
Εκτελεστικό μέλος 

3 Καραμανής Αδαμάντιος του Κων/νου Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό 
μέλος        

4 Γκρούιτς Σπυρίδων του Κων/νου Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό 
μέλος        

5 Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου Μέλος Εκτελεστικό μέλος 
6 Δασκαλόπουλος Δημήτρης  του 

Ευθυμίου 
Μέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό 

μέλος        
7 Περράτης Παύλος  του Σπυρίδωνα 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  

 
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 1/7/2020-30/06/2021. 
 
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 2021 (1/7/2020-
30/06/2021),  
Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με τις ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις της 
30/06/2021 πλην της κάτωθι αναφερόμενης τροποποίησης, η οποία υιοθετήθηκε από τον 
Όμιλο κατά την 01/01/2021. O Όμιλος εφάρμοσε την προσαρμογή του Διεθνές Λογιστικού 
Πρότυπου (ΔΛΠ) 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Η φύση και η επίδραση της αλλαγής 
αναλύεται παρακάτω. 
Τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επίδραση από την εφαρμογή της προσαρμογής 
του Διεθνές Λογιστικού Πρότυπου (ΔΛΠ) 19 «Παροχές σε εργαζομένους»  
Απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (IFRIC), σχετικά με την κατανομή των παροχών προσωπικού σε περιόδους 
υπηρεσίας, στο πλαίσιο προγράμματος καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19 «Παροχές σε εργαζομένους»  
Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε το Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση 
ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας 
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται 
επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους 
υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου 
που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω 
συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»).  
Με βάση την ως άνω Απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν 
στην Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και 
κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook (παρ. 
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8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα τη λογιστική τους πολιτική 
ως προς το θέμα αυτό.  
Ο Όμιλος μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 
κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον 
Ν.2112/1920, και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την 
πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων.  
Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής Απόφασης στις συνημμένη ενδιάμεση οικονομική 
πληροφόρηση, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα 
τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας 
την κλίμακα του Ν.4093/2012.  
Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής Απόφαση έχει αντιμετωπισθεί ως 
μεταβολή λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη 
της πρώτης συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8. 
 
Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τις προσαρμογές που αναγνωρίζονται για κάθε 
στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου την 30 Ιουνίου 2021. 
 
 

Ποσά σε ευρώ   ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Δημοσιευμένα 

30/6/2021 

Μεταβολή 
Λογιστικής 
Πολιτικής 
(ΔΛΠ 19) 

Επαναδιατυπωμένα 
30/06/2021 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         
Ενσώματα πάγια   710.403  710.402,71 

Περιουσιακά Στοιχεία με δικαίωμα χρήσης  413.669  413.669,33 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία   148.427  148.426,77 

Επενδύσεις σε  θυγατρικές  0  0,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  353.232 -12.474,43 340.757,93 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση   0  0,00 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  55.974  55.973,93 

Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις  192.499  192.499,27 

       0,00 

    1.874.204 
-

12.474,43 1.861.729,94 

Κυκλοφορούν ενεργητικό    0    

Αποθέματα   2.624.256  2.624.255,80 

Εμπορικοί χρεώστες  3.115.017  3.115.016,54 

Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού  991.192  991.191,72 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  340.564  340.563,61 

    7.071.028 0,00 7.071.027,67 

Σύνολο ενεργητικού    8.945.232 
-

12.474,43 8.932.757,61 

    0    
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ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        

Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
μετόχους        

Μετοχικό κεφάλαιο  2.972.250  2.972.250,00 
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης 
ξένων θυγατρικών    0  0,00 

Λοιπά αποθεματικά   3.902.091  3.902.090,85 

Κέρδη/(ζημιές) εις νέον    -4.210.409 44.227,52 -4.166.181,97 

    2.663.931 44.227,52 2.708.158,88 

Δικαιώματα μειοψηφίας    0  0,00 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    2.663.931 44.227,52 2.708.158,88 

         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Δάνεια   716.074  716.073,65 
Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία   134.279 -56.701,95 77.577,53 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης  289.929  289.929,43 

Λοιπές  μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   256.225  256.225,00 

Προβλέψεις   5.171  5.171,00 

    1.401.679 
-

56.701,95 1.344.976,61 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Προμηθευτές  2.007.898  2.007.898,44 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  1.644.950  1.644.950,43 

Λοιπές υποχρεώσεις   376.655  376.655,36 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης  155.574  155.573,68 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  502.519  502.519,21 
Δάνεια & Μακροπρόθεσμες υποχ. πληρ. 
στην επόμ. Χρήση  192.025  192.025,00 

    4.879.622 0,00 4.879.622,12 

Σύνολο υποχρεώσεων    6.281.301 
-

56.701,95 6.224.598,73 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων    8.945.232 

-
12.474,43 8.932.757,60 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2020-30/06/2021 
ΟΜΙΛΟΣ 

    ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Σημ 

Δημοσιευμένα 
01/07/2020-
30/06/2021 

Μεταβολή 
Λογιστικής 

Πολιτικής (ΔΛΠ 
19) 

Επαναδιατυπωμένα 
30/06/2021 

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)  16.439.588  16.439.587,64 

Κόστος πωληθέντων  13.159.211 
         
11.041,44  13.170.252,42 

Μικτά  κέρδη   3.280.377 11.041,44 3.291.418,10 
Λοιπά έσοδα  33.980  33.980,17 
Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης  -1.827.251  -1.827.251,29 
Έξοδα λειτουργίας Διοίκησης  -1.213.719  -1.213.719,02 

Λοιπά έξοδα/έσοδα 
εκμετάλλευσης (καθαρά)  -6.927  -6.927,15 
Αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης  266.459 11.041,44 277.500,81 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 
καθαρά  -169.753  -169.752,60 

Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων  96.707 11.041,44 107.748,21 
Φόρος εισοδήματος (-έξοδο, 
έσοδο)  8.312 -2.429,12 5.882,88 

Καθαρά κέρδη (-Ζημίες) μετά 
από φόρους  105.019 8.612,33 113.631,10 
Κατανέμονται σε μετόχους 
εταιρείας   105.019 8.612,33 113.631,10 

Κέρδη μετά από φόρους ανά 
μετοχή   0,0106  0,01 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα:        

Στοιχεία τα οποία δεν θα 
μεταφερθούν στα 
αποτελέσματα.        

Αναλογιστικά κέρδη/-ζημίες 
προ φόρων   -36.665 -9.139,22 -45.803,88 

Φόρος που αναλογεί   8.800 2.010,63 10.810,15 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
μετά φόρων   -27.865 -7.128,59 -34.993,73 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα χρήσης   77.154 1.483,73 78.637,36 
Κατανεμημένα σε:      0,00 
Μετόχους της Μητρικής 
Εταιρίας   77.154 1.483,73 78.637,36 

Δικαιώματα Μειοψηφίας   0  0,00 

    77.154 1.483,73 78.637,36 

 
 
Νέα  Πρότυπα,  Διερμηνείες,  αναθεωρήσεις  και  τροποποιήσεις  υφιστάμενων  Πρ
οτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή  Έν
ωση  
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Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από 
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2021 ή 
μεταγενέστερα.  
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής 
ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2021)  
Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων 
αναβάλλεται η ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα 
εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 
Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής 
ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές 
Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να 
εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  
•Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: 
«Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)  
Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και 
ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων 
αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε 
Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και 
επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία 
αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως 
αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το 
πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές 
χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις 
αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που 
θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις.  
•Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 
Παραχωρήσεις Μισθώματος μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021) 
 
Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την 
πρακτική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής 
κατά ένα έτος προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που 
σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που 
καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 
οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από 
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε 
ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
• • Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 
«Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και 
Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022)  
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Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που 
περιλαμβάνουν περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις 
Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις 
αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, 
παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα:  
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία 
παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις 
επιχειρήσεων.  
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να 
αφαιρέσει από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που 
παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα 
προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα 
σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 
Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να 
συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο.  
- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος 
σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 
«Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 
«Μισθώσεις».  
 
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2022.  
• • ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)  
 
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το 
οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν 
η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για 
τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός 
φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της 
χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και 
κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία 
οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με 
ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, 
τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν 
επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι 
τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης 
ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα εξηγήσιμη 
χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την 
ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη 
βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του 
Προτύπου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023.  
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• • Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως 
Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)  
 
Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που 
επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως 
μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον 
διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι 
τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για 
αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) 
αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή 
προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του 
διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, 
και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας 
οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων 
συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας 
τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της 
αρχικώς εκ δοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της 
πανδημίας του Covid-19. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
• • Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)  
 
Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού που αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των 
τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε 
να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των 
Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις τροποποιήσεις απαιτείται η 
γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της 
γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
• • Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές 
Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)  
 
Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού οι οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και 
αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή 
λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές 
συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής 
πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα 
του παρελθόντος. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
• • Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος 
σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία 
Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2023)  
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Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 
12 προκειμένου να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται 
τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι 
υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες 
αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση 
αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. 
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι 
οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές 
αυτές. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
• • Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή 
των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)  
 
Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου 
σκοπού στις απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα 
σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των 
υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 
17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η 
τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των 
Οικονομικών Καταστάσεων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
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 

    
01/07/2021-
31/12/2021 

01/07/2021-
31/12/2021 

01/07/2021-
31/12/2021 

Περίοδος 01.07.2021- 31.12.2021   
Εξοπλισμός 

Πληροφορικής 

Υλικά γραφείου, 
συντήρηση & 

επισκευή  Σύνολο  

Κύκος εργασιών (πωλήσεις)  4.904.434 4.177.852 9.082.286 

Κόστος πωλήθέντων   3.912.333 3.332.728 7.245.061 

Μικτά κέρδη   992.102 845.124 1.837.225 

Λοιπά έσοδα  3.255 2.772 6.027 

Εξοδα διάθεσης   -582.661 -496.341 -1.079.002 

Εξοδα διοίκησης   -334.420 -284.876 -619.296 

Άλλα έξοδα/έσοδα   56.093 47.783 103.875 

Αποτελέσματα εκμ/σης Κέρδη (-ζημίες).  134.368 114.461 248.829 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  0 0 0 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  -49.754 -42.383 -92.137 

Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων  84.614 72.078 156.692 
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Φόρος εισοδήματος έσοδο (-Έσοδο)  -21.048 -17.930 -38.978 

Κέρδη (-Ζημίες) μετά από φόρους  63.566 54.149 117.714 

Δικαιώματα Μειοψηφίας   0 0 0 

Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους ανά 
μετοχή– βασικά (σε €)   0,00642 0,00547 0,01188 

Κέρδη (-Ζημίες) μετά από φόρους   63.566 54.149 117.714 

 

 
 

    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    
01/07/2021-
31/12/2021 

01/07/2021-
31/12/2021 

01/07/2021-
31/12/2021 

Περίοδος 01.07.2021- 31.12.2021   
Εξοπλισμός 

Πληροφορικής 

Υπηρεσίες και 
Εξοπλισμός 
γραφείων  Σύνολο  

Κύκος εργασιών (πωλήσεις)  4.904.434 4.177.852 9.082.286 

Κόστος πωλήθέντων   3.912.333 3.332.728 7.245.061 

Μικτά κέρδη   992.102 845.124 1.837.225 

Λοιπά έσοδα  3.255 2.772 6.027 

Εξοδα διάθεσης   -582.661 -496.341 -1.079.002 

Εξοδα διοίκησης   -331.461 -282.356 -613.817 

Άλλα έξοδα/έσοδα   56.093 47.783 103.875 
Αποτελέσματα εκμ/σης Κέρδη (-
ζημίες).  137.327 116.982 254.308 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  0 0 0 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  -49.754 -42.383 -92.137 

Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων  87.573 74.599 162.172 

Φόρος εισοδήματος έσοδο (-Έσοδο)  -21.048 -17.930 -38.978 

Κέρδη (-Ζημίες) μετά από φόρους  66.525 56.669 123.194 

Δικαιώματα Μειοψηφίας   0 0 0 

Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους ανά 
μετοχή– βασικά (σε €)   0,00671 0,00572 0,01243 

Κέρδη (-Ζημίες) μετά από φόρους   66.525 56.669 123.194 

 

 
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 2021.  
 
 
4.1 Ενσώματα πάγια . 
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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 2020 2.420.218 13.172 89.663 2.382.445 4.905.497
Προσθήκες 8.700 0 4.500 299.870 313.070
Μειώσεις 0 4.314 0 208.974 213.288
Μεταφορές 0 0 0 0 0
30η Ιουνίου 2021 2.428.918 8.858 94.163 2.473.341 5.005.280

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 4.105 280 728 205.149 210.261
Μειώσεις 0 4.314 0 185.161 189.475
Μεταφορές 0
30η Ιουνίου 2021 2.395.790 7.899 86.613 1.804.576 4.294.877
Αναπόσβεστη αξία 
30/06/2021 33.128 959 7.550 668.765 710.403

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- Τεχνικά 

έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ
1η Ιουλίου 2021 2.428.918 8.858 94.163 2.473.341 5.005.280
Προσθήκες 53.486 0 0 150.014 203.500
Μειώσεις 0 0 0 21.327 21.327
Μεταφορές 0 0 0 0 0
31η Δεκεμβρίου 2021 2.482.404 8.858 94.163 2.602.028 5.187.453

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- Τεχνικά 

έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ
1η Ιουλίου 2021 2.395.790 7.899 86.613 1.804.576 4.294.877
Προσθήκες 2.632 141 700 112.032 115.505
Μειώσεις 0 0 0 18.683 18.683
Μεταφορές 0
31η Δεκεμβρίου 2021 2.398.421 8.040 87.313 1.897.925 4.391.699
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2021 83.983 818 6.850 704.103 795.754

1/7/2020-30/06/2021

1/7/2021 -31/12/2021
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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 2020 2.420.218 13.172 89.663 2.382.445 4.905.497
Προσθήκες 8.700 0 4.500 299.870 313.070
Μειώσεις 0 4.314 0 208.974 213.288
Μεταφορές 0 0 0 0 0
30η Ιουνίου 2021 2.428.918 8.858 94.163 2.473.341 5.005.280

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 4.105 280 728 205.149 210.261
Μειώσεις 0 4.314 0 185.161 189.475
Μεταφορές 0
30η Ιουνίου 2021 2.395.790 7.899 86.613 1.804.576 4.294.877
Αναπόσβεστη αξία 
30/06/2021 33.128 959 7.550 668.765 710.403

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- Τεχνικά 

έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ
1η Ιουλίου 2021 2.428.918 8.858 94.163 2.473.341 5.005.280
Προσθήκες 53.486 0 0 150.014 203.500
Μειώσεις 0 0 0 21.327 21.327
Μεταφορές 0 0 0 0 0
31η Δεκεμβρίου 2021 2.482.404 8.858 94.163 2.602.028 5.187.453

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- Τεχνικά 

έργα

Μηχ. -Τεχνικές 
εγκατ. & λοιπός 

εξοπλ/σμός
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός ΣΥΝΟΛΟ
1η Ιουλίου 2021 2.395.790 7.899 86.613 1.804.576 4.294.877
Προσθήκες 2.632 141 700 112.032 115.505
Μειώσεις 0 0 0 18.683 18.683
Μεταφορές 0
31η Δεκεμβρίου 2021 2.398.421 8.040 87.313 1.897.925 4.391.699
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2021 83.983 818 6.850 704.103 795.754

1/7/2020-30/06/2021

1/7/2021 -31/12/2021
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4.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία. 
 

 
 
 
 

 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογισμικά προγρ/τα
Λογισμικά 
προγρ/τα

Λογισμικά 
προγρ/τα

1η Ιουλίου 2020 3.411.184 3.411.184
Προσθήκες 40.836 40.836
Μειώσεις 0 0

Μεταφορές 0 0
30η Ιουνίου  2021 3.452.021 3.452.021

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Λογισμικά 
προγρ/τα

Λογισμικά 
προγρ/τα

1η Ιουλίου 2020 3.270.190 3.270.190
Προσθήκες 33.404 33.404
Μειώσεις 0
Μεταφορές 0 0

30η Ιουνίου  2021 3.303.594 3.303.594
Αναπόσβεστη αξία 
30/06/2021 148.427 148.427

01/07/2021 -31/12/2021
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογισμικά προγρ/τα
Λογισμικά 
προγρ/τα

Λογισμικά 
προγρ/τα

1η Ιουλίου 2021 3.452.021 3.452.021
Προσθήκες 4.914 4.914
Μειώσεις 0 0
Μεταφορές 0 0

31η Δεκεμβρίου 2021 3.456.935 3.456.935

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Λογισμικά 
προγρ/τα

Λογισμικά 
προγρ/τα

1η Ιουλίου 2021 3.303.594 3.303.594
Προσθήκες 14.263 14.263
Μειώσεις 0 0
Μεταφορές 0 0

31η Δεκεμβρίου 2021 3.317.857 3.317.857

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2021 139.078 139.078

01/07/2020 -30/06/2021
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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 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 

Απαιτήσεις από 
αναβαλλόμενους φόρους         

Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις 167.928 161.328 167.928 161.328 

Αποτίμηση συμμετοχών 41.140 41.140 41.140 41.140 

Παροχές προσωπικού 15.468 15.468 15.468 15.468 

Συμψηφιστές φορολογικές ζημιές 0 33.281 0 33.281 
Πρόβλεψη απαξίωσης 
αποθεμάτων 92.400 81.400 92.400 81.400 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.138 1.138 1.138 1.138 

Χρηματοοικονομική Υποχρέωση 70.117 98.011 70.117 98.011 

Υποχρεώσεις από 
Αναβαλλόμενους φόρους     0   

Δικαίωμα χρήσης στοιχείων 
ενεργητικού 65.880 91.007 65.880 91.007 

Διαφορά απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων 322.310 340.758 322.310 340.758 

 
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: 

Κτίρια & 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
μέσα Σύνολο

Αξία κτήσεως:
Προσαρμογές από εφαρμογή του νέου προτύπου 
ΔΠΧΑ 16 696.745 243.018 939.762

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 696.745 243.018 939.762

Σωρευμένες αποσβέσεις: 380.042 245.184 625.227

0 -127.547 -127.547

Αποσβέσεις χρήσης 95.011 47.616 142.627

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 475.053 165.254 640.307

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2021 221.691 77.764 299.455
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4.6 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.  
 
Ο Όμιλος και η εταιρεία έχουν μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 191.829,74, οι οποίες αφορούν σε  
δοσμένες εγγυήσεις για ενοίκια κτιρίων, μισθωμένων αυτοκινήτων και σε εταιρείες παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

 
 

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

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΙΔΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 

Ανταλλακτικά περιφερειακών Η/Υ, 
φωτοτυπικών κ.λ.π. 2.077.183 1.796.553 2.077.183 1.796.553 

Αναλώσιμα περιφερειακών Η/Υ, 
φωτοτυπικών κ.λ.π. 450.056 389.253 450.056 389.253 

Κύρια είδη (περιφερειακά Η/Υ, 
φωτοτυπικών  κ.λ.π.) 934.732 808.449 934.732 808.449 

 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  3.461.971 2.994.256 3.461.971 2.994.256 

Μείον προβλέψεις απαξίωσης  420.000 370.000 420.000 370.000 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  3.041.971 2.624.256 3.041.971 2.624.256 
 
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. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Xώρα έδρας % Συμμ.
Αjξία 

κτήσης 
Προβλ. 
Υποτίμ.

Λογιστική 
αξία % Συμμ.

Αjξία 
κτήσης 

Προβλ. 
Υποτίμ.

Λογιστική 
αξία

ΦΟΡΕΑΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΒΕΠΕ) 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΕ 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

30/6/202131/12/2021

31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021
Εγγυήσεις ενοικίων κοινωφελών 
οργανισμών κ.λ.π. 191.830 192.499 191.830 191.782

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Έτσι το σύνολο της πρόβλεψης για απαξίωση εμπορευμάτων ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 
420.000 Στην παρούσα χρήση διενεργήθηκε πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων ποσού Ευρώ 
50.000, η οποία επιμερίστηκε στις δαπάνες της Εταιρείας.  
 
Η κίνηση των προβλέψεων απομείωσης των αποθεμάτων έχει ως εξής : 

 

 
  
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 31/12/2021 για την εταιρεία και τον όμιλο σε 
ευρώ 769.258  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. 
 

 
 

31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021

Υπόλοιπο έναρξης 370.000 240.000 370.000 240.000

Διαγραφές χρήσεως 0 0 0 0

Προβλέψεις χρήσεως 50.000 130.000 50.000 130.000

ΣΥΝΟΛΟ 420.000 370.000 420.000 370.000

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021

Πελάτες (Ανοιχτά Υπόλοιπα) 3.941.120 3.276.381 3.941.120 3.276.381

Επιταγές εισπρακτέες 583.654 573.201 583.654 573.201

Γραμμάτια εισπρακτέα 5.780 5.780 5.780 5.780

Πελάτες επισφαλείς 745.422 745.422 745.422 745.422

ΣΥΝΟΛΟ 4.530.554 3.855.362 4.530.554 3.855.362

Μείον προβλεψεις 770.345 740.345 770.345 740.345

ΣΥΝΟΛΟ 3.760.209 3.115.017 3.760.209 3.115.017

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χωρίς 1- 90 91 - 180 181- 365 Άνω των 365 ΣΥΝΟΛΟ
30/6/2021 Επισφαλείς Καθυστέρηση Ημέρες Ημέρες Ημέρες Ημέρών Ημέρες

31/12/2021
Απαιτήσεις 815.063 0 3.272.860 217.598 11.837 172.623 4.489.981
Ποσοστό απωλειών 85% 0,10% 0,50% 3,00% 15,00% 30,00%
Αναμενόμενες 
απώλειες 692.803 16.364 6.528 1.776 51.787 769.258

Υφιστάμενη πρόβλεψη 
απομείωσης 
30/06/2021 739.258
Πρόσθετες 
αναμενόμενες ζημίες 
31/12/2021 30.000
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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: 
 

 
 
 
4.10 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις. 
 

  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31/12/2021 30/6/2021 31/12/2021 30/6/2021 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 450.579 389.516 450.579 389.516 

Φόροι αμοιβών προσωπικού 58.073 38.913 58.073 38.913 

Φόροι αμοιβών τρίτων 103.189 74.089 103.189 74.089 

Φόρος εισοδήματος 20.530 0 20.530 0 

Λοιποί φόροι     0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 632.371 502.519 632.371 502.519 

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

 

Κτίρια & 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
μέσα Σύνολο

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 338.862 106.641 445.503

Προσθηκες 0 19.080 19.080

Χρηματοοικονομικό κόστος χρήσης 10.447 2.498 12.945

Αποπληρωμές κεφαλαίου -97.553 -48.317 -145.870

Αποπληρωμές τόκων -10.447,20 -2.497,68 -12.945

Σύνολο υποχρεώσεων από μισθώσεις 241.310 77.404 318.714

Κτίρια & 
εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 
μέσα Σύνολο

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 35.687 22.119 57.806

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 205.622 55.285 260.908

Σύνολο υποχρεώσεων από μισθώσεις 241.310 77.404 318.714
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4.11 Δανειακές υποχρεώσεις 
 
Οι καθαρές εισροές/εκροές (ληφθέντα/εξοφληθέντα  δάνεια), για την Εταιρεία,  ανήλθαν 
στην τρέχουσα περίοδο συνολικά σε ευρώ  -68.108. Τα ποσά της αντίστοιχης περιόδου 
στην προηγούμενη χρήση ήταν €-403.455. Οι θυγατρικές εταιρείες δεν έχουν συνάψει 
τραπεζικά δάνεια. 
 
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. 
 
4.12  Φόρος Εισοδήματος.  
 

 
 
Ο φορολογικός συντελεστής επί των καθαρών εσόδων των ανωνύμων εταιρειών στις 31/12/2021 
ανέρχεται σε 22%.  

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, 1/7/2019-30/06/2020 και η χρήση 1/7/2020-30/06/2021. 

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 – 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 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 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Αναβαλλόμενος Φόρος -38.978 52.150 -38.978 52.150

Σύνολο -38.978 52.150 -38.978 52.150

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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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 (01/07/2021-31/12/2021) και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της χρήσης (31/12/2021), που 
έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται 
από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
 

 

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 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 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. 

 

Συνδεδεμένα Μέρη

Εσοδα από 
Συνδεδεμένα 

μέρη

Έξοδα προς 
συνδεδεμένα 

μέρη

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
μέρη

RES A.E. 0 150.000 0 0

CPI Cyprus 0 103.989 0

Σύνολο 0 150.000 103.989 0

Συνδεδεμένα Μέρη

Εσοδα από 
Συνδεδεμένα 

μέρη

Έξοδα προς 
συνδεδεμένα 

μέρη

Απαιτήσεις 
από 

συνδεδεμένα 
μέρη

Υποχρεώσεις 
προς 

συνδεδεμένα 
μέρη

RES A.E. 0 108.000 0 0

CPI Cyprus 0 0 89.678 0

Σύνολο 0 108.000 89.678 0

1/7/2021-31/12/2021

1/7/2020-31/12/2020

Κατά την 31/12/2021

Κατά την 31/12/2020
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4.15 Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα της 31/12/2021 που να επηρεάζουν σημαντικά την 
οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. 

 
 

Ταύρος,  28/03/2022 
 
 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                          Ο Οικον. Δ/ντής 
& Διευθύvωv Σύμβουλος    
 
Αριστείδης  Παπαθάvoς         Χρήστος  Παπαθάvoς                  Γεώργιος Αντύπας 
ΑΔΤ:  ΑΝ 056897                       ΑΔΤ: ΑΒ 649762                               ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 9604 
  
 
 


