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Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση 

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε χθες
23/06/2016, παραβρέθηκαν 27 μέτοχοι αυτοπροσώπως και 4 μέτοχοι μέσω
πληρεξουσίων που συνολικά εκπροσωπούσαν το 67,97% των εκδομένων μετοχών.
Η Ημερήσια Διάταξη διαλάμβανε τις Συνήθεις Εργασίες μόνο.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών μεταξύ άλλων εγκρίθηκαν η έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2015 και η Έκθεση
για την Εταιρική Διακυβέρνηση
Εγκρίθηκε επίσης καταβολή μερίσματος προς €0,05 ανά μετοχή (14,7% στην
ονομαστική αξία της μετοχής) που σε ποσοστό επί των κερδών του έτους
αντιστοιχεί σε 34,2%.
Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) είναι η Πέμπτη
07/07/2016. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις
που θα έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της
Τρίτης 05/07/2016. Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις
05/07/2016 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum
dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης
06/07/2016 οι μετοχές της Εταιρείας θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης χωρίς
το δικαίωμα σε μέρισμα (ex-dividend). Δικαιούχοι είναι και οι επενδυτές
που είναι αποδέκτες βάσει εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής που θα έχει
ολοκληρωθεί (καταχωρηθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων) μέχρι την
προτεινόμενη Ημερομηνία Αρχείου. Το Μέρισμα θα αποσταλεί στους
δικαιούχους μέχρι 22/07/2016 και η ακριβής ημερομηνία αποστολής θα
ανακοινωθεί.
Οι διοικητικοί σύμβουλοι κ. Τάκης  Κληρίδης και κ. Νίκος Μιχαηλάς, που
αποχώρησαν εκ περιτροπής, επανεκλέγηκαν. Ο κ. Αναστάσιος Αθανασιάδης που
είχε διορισθεί διοικητικός σύμβουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο
εκλέγηκε από τη Γενική Συνέλευση.
Οι αμοιβές του Προέδρου και των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων
παρέμειναν στα επίπεδα της απόφασης της ΕΓΣ του 2008.
Ελεγκτές της Εταιρείας αναδιορίστηκαν οι KPMG Limited.
Δεν τέθηκαν ζητήματα στη βάση του ά. 127Β του περί Εταιρειών Νόμου και
της Διάταξης Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Συνάπτονται τα κείμενα της εναρκτήριας αναφοράς του Προέδρου κ. Αδάμου
Αδαμίδη, της ομιλίας του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα διοικητικού
συμβούλου κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου και οι πίνακες της παρουσίασης της
Οικονομικής Ανάλυσης από τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Ανθούλη
Παπαχριστοφόρου καθώς και οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με την
επανεκλογή, την εκλογή και τον αναδιορισμό.
___________________________________
Adaminco Secretarial Limited
Γραμματέας της Logicom Public Limited
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LOGICOM PUBLIC LIMITED 
Εναρκτήρια αναφορά του Προέδρου 

κ. Αδάμου Αδαμίδη 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 2016 

(23/06/2016 - Ξενοδοχείο Cyprus Hilton, Λευκωσία) 

___________________ 

 

Για κάθε οικονομική οντότητα είναι σημαντική η σαφήνεια και η διάρκεια του νομικού 
πλαισίου στο οποίο εντάσσει τις δραστηριότητές της, επενδύει κεφάλαια και καταβάλλει 
φόρους. Είναι όμως εξ ίσου σημαντικό, αν όχι σημαντικότερο στοιχείο για κάθε οικονομική 
οντότητα, η αξιοπιστία και η ακεραιότητα της εξουσίας, αφού αυτή εφαρμόζει τους κανόνες 
στους οποίους επέλεξε να υπαχθεί και να λειτουργήσει. 

Η διαφθορά, ως έκφραση έκνομης εξυπηρέτησης συμφερόντων, διακυβεύει τη Δημοκρατία 
και τις ανθρώπινες αξίες, καθάπτεται της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, 
αλλοιώνει τους κανόνες της οικονομικής ανάπτυξης, καταστρέφει θέσεις εργασίας, 
σταματά την ανάπτυξη και διαβρώνει την κρατική λειτουργία. Η διεφθαρμένη εξουσία 
οδηγεί τους πολίτες σε φαυλότητες και δρομολογεί την υπόσκαψη  της προόδου και της 
κοινωνικής προκοπής. 

Ο υγιής ανταγωνισμός είναι επιχειρηματική άμιλλα και στοιχείο ανάπτυξης. Η διαφθορά 
στρεβλώνει και εκτροχιάζει τον ανταγωνισμό, αφού επιλέγει όχι τον καλύτερο αλλά τον 
διαφθείροντα, ανεξάρτητα από την ποιότητα και το κόστος. Έτσι δεν αναζητούνται 
αποτελεσματικές επιχειρηματικές δομές και λειτουργίες αλλά έκνομες μέθοδοι 
επικράτησης με αποτέλεσμα το Κράτος να πληρώνει περισσότερα και η οικονομία στο 
σύνολό της να αποτελματώνεται. 

Ενώ η διαφθορά είναι η ανέντιμη ή η δόλια συμπεριφορά της εξουσίας που περιέχει 
δωροληψία, η κατάχρηση εξουσίας συντελείται στην περίπτωση υπέρβασης των ακραίων 
ορίων της διακριτικής ευχέρειας, καθώς και στην περίπτωση μιας τυπικά απόλυτα νόμιμης 
πράξης της εξουσίας που όμως έχει σκοπό άλλο από αυτόν που ο νόμος υπηρετεί. Και 
εξουσία είναι κάθε συνταγματικός και νομικός θεσμός. 

Είναι συνεπώς η διαφθορά εννοιολογικά όμορη με την κατάχρηση εξουσίας. Και είναι 
προφανής η συναλληλία των δύο εννοιών εκεί όπου αντί δωροληψίας ενυπάρχει το 
υποκειμενικό στοιχείο, το προσωπικό άυλο κίνητρο, η προκατάληψη και η εγωπαθής 
εμμονή, ακόμα και ο υπερβολικός ζήλος που οδηγεί σε λανθασμένες κρίσεις και εξικνείται 
σε υπέρβαση εξουσίας. 

Διαφθορά πάντοτε υπήρχε και πάντοτε θα υπάρχει αφού τα προς αυτήν κίνητρα είναι 
συμφυή με το ανθρώπινο πεπερασμένο. Είναι έτσι αναγκαίο ο κατά της διαφθοράς αγώνας 
να είναι διαρκής και σταθερός.  

Η νομοθεσία είναι ασφαλώς το αναγκαίο πλαίσιο για να διωχθεί η διαφθορά. Αν ωστόσο 
δεν υπάρχει αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και σταθερότητα στην εφαρμογή των νόμων 
τα όσα άλλα λέγονται είναι λόγοι κενοί και τα όσα άλλα πράττονται καταλήγουν σε 
θεατρική παράσταση.  

Αλλά δεν αρκεί η επενέργεια του νόμου ως μέτρου τιμωρίας, καταστολής και πρόληψης. 
Προβάλλεται η ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στη διαπαιδαγώγηση και 
στην ποιότητα του γενικότερου ήθους που μεταφέρει ως πρότυπο η συμπεριφορά κάθε 
θεσμού και κάθε μορφής εξουσίας. 

Η διαφάνεια είναι συστατικό και έκφραση της Δημοκρατίας, αφού ο πολίτης μπορεί να έχει 
καλύτερη και πληρέστερη γνώση και έτσι να διαμορφώνει συνειδητά τις επιλογές του. Είναι 
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επίσης και μέθοδος αποτροπής της διαφθοράς αφού οι εκτροπές είναι πιο πιθανόν να 
αποκαλυφθούν. Συνέπεται ότι οι θεσμοί, που έχουν επίγνωση τους χρέους τους για 
καλύτερη ενημέρωση και ορθότερη διαμόρφωση του ήθους των πολιτών, δεν θα πρέπει να 
παραπονούνται ούτε να αφορίζουν, ούτε  να επικαλούνται επιφατική εμπιστευτικότητα 
όταν αποκαλύπτονται τα όσα μεμπτά πιθανόν να πράττονται ή να παραλείπονται. 

Το κυπριακό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον δεν έχει βελτιωθεί όπως ήταν δυνατό. Οι 
συνέπειες της οικονομικής κρίσης των προηγούμενων χρόνων, η απογοήτευση του λαού 
από το εκ του αποτελέσματος αποδεδειγμένο έλλειμμα στις πολιτικές ηγεσίες και η 
αποκαλυφθείσα επιδημική διαφθορά που διάβρωσε τις δημοκρατικές δομές, οδήγησαν σε 
αμφισβήτηση αλλά και σε ψευδαισθήσεις.  

Είναι ευτυχές ότι το συναινετικό ιστορικό της κυπριακής κοινωνίας βοήθησε, σε ένα βαθμό, 
σε θετικές ρυθμίσεις. Ωστόσο είναι καταφανές ότι οι συνέπειες από τον συγκλονισμό που 
προκλήθηκε δεν έχουν εξαλειφθεί και ότι θα συνεχίσουν να συντηρούν την κοινωνική 
αντίδραση και τις πολιτικές διαμάχες που, ιδιαίτερα σε αυτή τη χρονική συγκυρία, θα ήταν 
ευκταίο να καταλαγιάσουν. 

Η εκτελεστική εξουσία βεβαρημένη από τα δυο ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα, της 
επίλυσης του χρόνιου πολιτειακού προβλήματος και της παλινόρθωσης της οικονομίας, 
εμφανίζεται να μη είναι πάντοτε σίγουρη για την έκταση των αναντίρρητων δικαιωμάτων 
της και στο ότι η σωστή και υπό τις περιστάσεις αναγκαία αποφασιστική διακυβέρνηση δεν 
εξαντλείται στον σεβασμό των συνταγματικών θεσμών αλλά επεκτείνεται στη συνταγματική 
λειτουργία του Κράτους και στην επίγνωση ότι αυτή ασκεί πολιτική και κανένας άλλος 
θεσμός. 

Αυτή η συγκεκριμένη πτυχή της ολιγωρίας της εκτελεστικής εξουσίας έχει πολλαπλώς 
επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης που αισθάνεται παράδοξα φοβισμένη 
και αδρανούσα, εγκλωβισμένη σε άλλες θεσμικές προφανείς υπερβάσεις και λανθασμένες 
παρεμβάσεις. 

 

*** 

Σε αυτό το όχι ιδανικό για την ανάπτυξη περιβάλλον λειτούργησε η Logicom στην Κύπρο. 

Στις άλλες χώρες δραστηριότητας του Συγκροτήματος, είχαμε να αντιμετωπίσουμε αρκετές 
προκλήσεις.  

Η πτώση της τιμής του πετρελαίου επέφερε αστάθειες στις οικονομίες και περιορισμό των 
κρατικών δαπανών στις παραγωγούς χώρες, εξέλιξη που επηρεάζει και θα συνεχίσει να 
επηρεάζει τις εργασίες της Logicom και να αυξάνει τους επιχειρησιακούς κινδύνους στις 
χώρες αυτές. Οι παλινδρομήσεις στην αντιμετώπιση των ελλαδικού οικονομικού 
προβλήματος φυσιολογικά αποστέρησε τη χώρα από μια ορθολογική και ασφαλή 
διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης. Οι εντάσεις εξάλλου στην ευρύτερη περιοχή 
συντέλεσαν στην επιχειρηματική ανασφάλεια και επέβαλαν συντηρητικούς σχεδιασμούς. 

Με επίγνωση όλων αυτών των συνθηκών διοικήθηκε και θα συνεχίσει να διοικείται η 
Logicom. 

 

*** 

Παρά το ότι οι εργασίες του Συγκροτήματος κατά το έτος που επισκοπείται διεξήχθηκαν σε 
επισφαλείς συνθήκες, η κερδοφορία  είναι συγκριτικά σημαντικά αυξημένη. Ο λόγοι μπορεί 
να συνοψισθούν στην ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα της διεύθυνσης, στη 
φιλοπονία και στη φιλοτιμία του προσωπικού, στη συγκράτηση του κόστους και στην 
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αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας, και στην εμπιστοσύνη των προμηθευτών και 
συνεργατών. 

Ο Κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε €846,3 εκατομμύρια από €631,2 εκατομμύρια το 2014 και 
σε ποσοστό κατά 34,1%. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προέρχεται από τις χώρες του 
Κόλπου (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία).  

Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους  αυξήθηκε σε €10,83 εκατομμύρια έναντι €6,47 
εκατομμυρίων το 2014. 

Διατηρώντας τη θέση ότι οι επενδυτές θα πρέπει και άμεσα να μετέχουν στα οφέλη από την 
κερδοφορία, προτείνεται καταβολή μερίσματος προς  €0,05 ανά μετοχή (14,7% στην 
ονομαστική αξία της μετοχής) που σε ποσοστό επί των κερδών του έτους αντιστοιχεί σε 
34,2%.   

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων διοικητικός σύμβουλος Βαρνάβας Ειρήναρχος θα 
παραθέσει λεπτομέρειες των κατά τόπους δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων. 
Ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων θα γίνει από τον Οικονομικό Διευθυντή και 
συνάδελφο στο Διοικητικό Συμβούλιο Ανθούλη Παπαχριστοφόρου.  

Συνεχίζουμε να στοχεύουμε σε περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση της αξίας της επένδυσης 
των μετόχων και των συνεργατών της Logicom. 

 

*** 

Οφείλω να κάμω ιδιαίτερη αναφορά στον αγαπητό Σπαρσή Μοδέστου, που ύστερα από 16 
χρόνια συμμετοχής, αποχώρησε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον περασμένο Αύγουστο για 
τους λόγους που ανακοινώθηκαν και που αποδεικνύουν τόσο το δικό του ήθος όσο και το 
υγιές πλαίσιο λειτουργίας της Logicom. Να μου επιτραπεί να επαναλάβω μέρος των όσων 
ανέφερα στην εκδήλωση εκτίμησης και τιμής που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο με 
συμμετοχή του προσωπικού: 

 « 
Στη θεαματική πορεία της Logicom, η συνεισφορά του Σπαρσή Μοδέστου ως μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου και προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου υπήρξε σημαντική. 
Είχε επιλεγεί να στελεχώσει το Διοικητικό Συμβούλιο με αναφορά την ακεραιότητα 
του χαρακτήρα του, το άμεμπτο ήθος του και τις ικανότητές του, χαρακτηριστικά που 
στήριξαν ιδιαίτερα τη διεύθυνση των εργασιών και την εικόνα αξιοπιστίας της 
Logicom.  
» 

Τον ευχαριστούμε. 

Ευχαριστώ τους εκλεκτούς συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεργασία 
τους και τη συνεισφορά τους και καλωσορίζω το νέο μέλος Αναστάση Αθανασιάδη.  

Εκφράζοντας και την εκτίμηση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα 
ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα διοικητικό Σύμβουλο Βαρνάβα Ειρήναρχο στις 
ικανότητες και  στις άοκνες προσπάθειες του οποίου η Logicom συνεχίζει την ανοδική της 
πορεία. Επιθυμούμε επίσης ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε και τον ακάματο Οικονομικό 
Διευθυντή του Συγκροτήματος και συνάδελφο στο Διοικητικό Συμβούλιο Ανθούλη 
Παπαχριστοφόρου. 

Οι ευχαριστίες επεκτείνονται και στους διευθυντές της κεντρικής διεύθυνσης, των Τομέων 
και των Τμημάτων και των κατά τόπους εργασιών, καθώς και σε όλο το προσωπικό, για την 
αφοσίωση, τη φιλοπονία και την απόδοσή τους. 
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Ευχαριστούμε τους νομικούς συμβούλους, τους ελεγκτές, τους προμηθευτές, τους 
τραπεζίτες και τους πελάτες του Συγκροτήματος για τη συνεργασία τους καθώς και τις 
ρυθμιστικές αρχές για την προσήνεια και την προθυμία τους. 

Τέλος ευχαριστούμε τους επενδυτές στη Logicom για την εμπιστοσύνη τους και όλους εσάς, 
που μας τιμάτε με την παρουσία σας 
 
 
Αδάμος Αδαμίδης 
Πρόεδρος 
 



1 

 

LOGICOM PUBLIC LIMITED  
Ομιλία κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου 

Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Διοικητικού Συμβούλου 
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση  

(23/06/2016 - Ξενοδοχείο Cyprus Hilton, Λευκωσία) 
___________________ 

 

Αγαπητοί μέτοχοι, συνεργάτες, φίλες και φίλοι, 

Καλωσορίσατε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συγκροτήματος Logicom. 

 

Διαχρονικά η Logicom είχε μια σταθερά ανοδική πορεία τόσο στον κύκλο εργασιών, όσο και 
στην κερδοφορία και στη διανομή μερίσματος.  Αυτή η συνέπεια στα αποτελέσματα 
διευκόλυνε την παρουσία μου απέναντι σας σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, αφού ένιωθα 
ικανοποιημένος ότι επιτελέσαμε με επιτυχία το καθήκον μας και ανταποκριθήκαμε στις 
προσδοκίες, όχι μόνο τις δικές σας, αλλά και των τραπεζιτών, των πελατών και των 
συνεργατών μας. 

Σήμερα όμως, σ’ αυτή τη Γενική Συνέλευση, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια που 
βρίσκομαι εδώ  ενώπιόν σας γιατί το 2015, μέσα σε μια περίοδο σοβαρής οικονομικής και  
πολιτικής αστάθειας,  πετύχαμε τα καλύτερα με διαφορά αποτελέσματα. 

 Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε άνοδο 34,1% και άγγιξε τα €846 εκ, σε σύγκριση με €631 
εκ το 2014. 

 Η κερδοφορία μετά την φορολογία παρουσίασε άνοδο 74,3% και ξεπέρασε για πρώτη 
φορά τα €10 εκ. 

 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλη την ομάδα, η οποία, σε πλήρη ετοιμότητα, δούλεψε σκληρά, 
συλλογικά και άοκνα για να φέρει τα αποτελέσματα αυτά. 

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι κινητήρια δύναμη για την επίτευξη των 
αποτελεσμάτων ήταν η ισχυρή παρουσία μας στον Αραβικό Κόλπο. Από πολύ νωρίς 
αναγνωρίσαμε τις προοπτικές και τις ευκαιρίες των οικονομιών των χωρών της περιοχής 
αυτής και προχωρήσαμε έγκαιρα 

 στην ενδυνάμωση της παρουσίας μας με επέκταση των γραφείων και κέντρων διανομής 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία, 

 στην ίδρυση νέων θυγατρικών εταιρειών στο Κουβέιτ και στο Κατάρ,  

 και στην ενίσχυση της διοικητικής και οργανωτικής δομής της περιοχής. 

Οι κινήσεις αυτές αναβάθμισαν το κύρος και την παρουσία του Συγκροτήματος και 
συνεισέφεραν σημαντικά στην ανάπτυξη και εδραίωση της Logicom στις χώρες αυτές.  

Παράλληλα, με στοχοθετημένες κινήσεις, ενισχύσαμε τον κύκλο εργασιών και την 
κερδοφορία μας και στις υπόλοιπες χώρες στις οποίες έχουμε παρουσία, ενώ 
διαχειριστήκαμε με επιτυχία την κρίση στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2015, όπου καταφέραμε, 
οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών μας σε σχέση με το 2014.  

Το 2015 δεν ήταν μόνο χρονιά θετικών αποτελεσμάτων, αλλά και χρόνια επίτευξης 
σημαντικών στόχων. 

 

Στον τομέα της διανομής καταφέραμε να πετύχουμε σημαντικές νέες συνεργασίες με 
καινούργιους προμηθευτές. 

 Η IBM επέλεξε τη Logicom, κατόπιν διαγωνισμού στον οποίο συμμετείχαν και άλλες 
τοπικές και διεθνείς εταιρείες, για τη διανομή των προϊόντων της στη Σαουδική Αραβία, 
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το Λίβανο, την Ιορδανία, το Ιράκ και την Παλαιστίνη. Η συνεργασία αυτή με την IBM δίδει 
εξαιρετική ευκαιρία στη Logicom να επεκτείνει και να ενισχύσει τις δραστηριότητές της 
σε νέες και ταχέως αναπτυσσόμενες τάσεις της τεχνολογίας, όπως το Cloud, τα Analytics, 
το Mobility, το Security και η τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογίες στις οποίες η IBM 
θεωρείται πρωτοπόρος. 

 Έχουμε επίσης επιλεγεί από την Aruba, εταιρεία που εξειδικεύεται σε τεχνολογίες 
ασύρματων δικτύων και η οποία έχει εξαγοραστεί από την HP, για τη διανομή των 
προϊόντων της σε όλες τις χώρες στις οποίες ήδη διανέμουμε προϊόντα HP. 

 Επιπρόσθετα η Microsoft, κατόπιν διαγωνισμού, έχει επιλέξει τη Logicom για τη διανομή 
των προϊόντων OEM/FPP στο Κατάρ και Μπαχρέιν και η Autodesk έχει επεκτείνει τη 
συνεργασία της με τη Logicom και στην αγορά του Κουβέιτ. 

 

Στον τομέα των Υπηρεσιών 

 Η Logicom Solutions έχει καταφέρει να πετύχει την ανώτατη πιστοποίηση από τη CISCO 
ως Χρυσού Συνεργάτη για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.  Η πιστοποίηση αυτή βασίζεται σε 
αυστηρά κριτήρια που αφορούν τις ικανότητες, τις εξειδικεύσεις και την τεχνογνωσία της 
ομάδας υπηρεσιών στην υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων της CISCO. 

 Έχει επίσης πιστοποιηθεί από τη CISCO ώστε να μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένες 
υπηρεσίες και λύσεις σε οργανισμούς τηλεπικοινωνιών. 

 Η Logicom Solutions ολοκλήρωσε με επιτυχία μέσα στο 2015 το έργο IPRAN, στα πλαίσια 
της στρατηγικής της Cyta για την εγκατάσταση της αναγκαίας υποδομής προς υποστήριξη 
του νέου δικτύου 4G. Το έργο συμπεριλάμβανε προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσίες 
σχεδιασμού, υλοποίησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης. 

 Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της η Logicom Solutions έχει εκτελέσει αρκετά 
άλλα έργα και έχει υλοποιήσει λύσεις που συνεισφέρουν στην αναβάθμιση των 
εργασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών των εγχώριων τραπεζών, εταιρειών που 
καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομίας του τόπου μας, πανεπιστημίων και οργανισμών 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που απέκτησε από την υλοποίηση πολύπλοκων και 
εξειδικευμένων έργων στην Κύπρο, η Logicom Solutions κέρδισε και εκτέλεσε με επιτυχία 
σημαντικά έργα στο εξωτερικό που αφορούν αναβάθμιση και επέκταση κέντρων 
δεδομένων με συνδεσιμότητα σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη, αναβάθμιση δικτύων 
Ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών και αναβάθμιση τραπεζικών συστημάτων. 

 Η NewCytech, Χρυσό Μέλος του Oracle Partner Network, τιμήθηκε με το Πανευρωπαϊκό 
βραβείο "Oracle on Oracle" για τη λύση core/mobile/internet banking που υλοποίησε με 
εξαιρετική επιτυχία στην Ancoria Bank της Κύπρου. 

 Ως ένδειξη εκτίμησης της προσφοράς, αλλά και της μεγάλης εξειδίκευσής της σε 
τεχνολογίες Oracle, η NewCytech έχει αναγνωριστεί ως Στρατηγικός Συνεργάτης της 
Oracle σε τεχνολογίες Big Data για την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη Μέση Ανατολή και 
Αφρική και έχει δημιουργήσει το πρώτο Big Data Competency Centre στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 Επιτυχίες της NewCytech αποτελούν επίσης η κατακύρωση και έναρξη της υλοποίησης 
του έργου Ports Management System για την Αρχή Λιμένων Κύπρου και η κατακύρωση 
του έργου για αναβάθμιση του συστήματος Oracle Customer Care and Billing για την 
Αρχή Ηλεκτρισμού  Κύπρου. 
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Όσον αφορά τον τομέα των Αφαλατώσεων, 

οι εταιρείες στις οποίες μετέχει η Logicom και οι οποίες διαχειρίζονται τις μονάδες 
αφαλάτωσης στην Επισκοπή και στη Λάρνακα, βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και 
εξυπηρετούν τις περιοχές τις οποίες προμηθεύουν με ψηλής ποιότητας πόσιμο νερό. 

Όλα τα πιο πάνω καταδεικνύουν ότι η στρατηγική που εφαρμόστηκε όλα τα προηγούμενα 
χρόνια ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και επιβεβαιώνουν τη σκληρή δουλειά που 
επιτελέστηκε από όλη την ομάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.  Επιβεβαιώνουν επίσης ότι 
οι βάσεις πάνω στις οποίες κτίστηκε και αναπτύχθηκε το Συγκρότημα είναι υγιείς και στέρεες 
και μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε την περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον. 

 

Στον τομέα της Διανομής, 
με σταθερά βήματα έχουμε κτίσει τις απαραίτητες συνεργασίες με νέους προμηθευτές, έτσι 
ώστε η Logicom να συμμετέχει στις νέες τάσεις της τεχνολογίας και να προμηθεύει τους 
πελάτες της με μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Στον αναπτυσσόμενο τομέα του Cloud, 
έχουμε συνάψει στρατηγική συνεργασία με την ALSO, πρωτοπόρο εταιρεία παγκόσμια στον 
τομέα διανομής και Cloud. Δημιουργήσαμε δεκατρία Logicom Cloud Marketplaces (Σημεία 
Αγοράς εντός του υπολογιστικού σύννεφου) στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. 
Βασιζόμενοι σε λύσεις και υπηρεσίες δικές μας, αλλά και σε λύσεις μεγάλων κατασκευαστών 
/ συνεργατών μας, θα καλύψουμε άμεσα τις αγορές αυτές.  

 

Στον Τομέα των Υπηρεσιών, 
η Logicom έχει κτίσει μοναδική τεχνογνωσία και συνεργασίες με εταιρείες κολοσσούς του 
εξωτερικού, για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
οργανισμούς κοινής ωφελείας, τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και γενικότερα σε εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της κυπριακής οικονομίας και είμαστε πολύ 
ανταγωνιστικά τοποθετημένοι για τη διεκδίκηση μεγάλων και σύνθετων έργων. 

Έχουμε επίσης θέσει ως προτεραιότητα μας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην 
Κύπρο, καθώς και για Κύπριους στο εξωτερικό. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούμε το πρόγραμμα 
Εκπαιδευόμενων Διευθυντών (Management Trainees), μέσα από το οποίο εργοδοτούμε 
συμπατριώτες μας νέους, με όραμα και φιλοδοξίες, οι οποίοι, αφού περάσουν από 
συγκεκριμένη εκπαίδευση, τοποθετούνται σε διάφορες θέσεις στο Συγκρότημα. 

Είμαστε αισιόδοξοι ότι με διορατικότητα, επιμονή και σκληρή δουλειά, η Logicom έχει τις 
προϋποθέσεις για να συνεχίσει να φέρνει τα θετικά αποτελέσματα που είχαμε μέχρι σήμερα. 

 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο στα δεδομένα του τόπου μας. Στην Κύπρο, παρόλο που τα 
εισοδήματα μας είναι γύρω στο 9% του συνολικού κύκλου εργασιών, περίπου το 40% του 
εργατικού μας δυναμικού είναι Κύπριοι. 

Με μεγάλη μου λύπη παρατηρώ ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται συμπτώματα 
αδικαιολόγητων ανασχέσεων της επιχειρηματικότητας και μομφής κατά της επιχειρηματικής 
επιτυχίας. Χωρίς τους επιχειρηματίες η οικονομία δεν μπορεί να παρουσιάσει ανάπτυξη, ούτε 
να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Βλέπουμε επίσης αρκετές εξαγγελίες για έργα 
υποδομής, έργα ενίσχυσης της ασφάλειας και εμπλουτισμού των υπηρεσιών που προσφέρει 
το Κράτος στους πολίτες. Πολλά από αυτά είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση και τα χρειάζεται ο επιχειρηματικός κόσμος για να δημιουργήσει ανάπτυξη. Δυστυχώς, 
πολλά από τα έργα αυτά αδικαιολόγητα καθυστερούν στις διαδικασίες. 

Όμως, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα, εκτιμούμε ότι η Κύπρος θα μπορέσει να 
ξεπεράσει τη στασιμότητα, την αδράνεια και τη σύγχυση στην οποία φαίνεται να έχει 
περιέλθει και να καταφέρει να επανεκκινήσει την οικονομία και να επαναπροσδιορίσει τους 
πυλώνες πάνω στους οποίους θα κτιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της. 

Χρειάζεται να κτίσουμε μακροπρόθεσμο πλαίσιο στρατηγικής στην καινοτομία. Χρειάζεται μια 
διαφορετική προσέγγιση στα θέματα οικονομίας και ανάπτυξης. Χρειάζονται νέες ιδέες που 
θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας. Που θα δημιουργήσουν 
πολλές νέες θέσεις εργασίας και θα κρατήσουν τους νέους στον τόπο μας, διασφαλίζοντας 
έτσι το πολυτιμότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας. Τη νέα γενιά. 

Πρόσφατα, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στο πάνελ Συνεδρίου για τις ευκαιρίες, 
προκλήσεις και μεταρρυθμίσεις της Ψηφιακής Κύπρου για το 2020. Ήταν εμφανές και 
παραδεκτό από τις τοποθετήσεις όλων των παρευρισκομένων, ότι η ψηφιακή οικονομία και ο 
τομέας της τεχνολογίας, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ανάπτυξης. 

Δεν είναι εξάλλου τυχαίο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριλαμβάνει την ψηφιακή 
οικονομία και τον τομέα της τεχνολογίας ανάμεσα στους 7 πυλώνες των προτεραιοτήτων της. 

 Η ψηφιακή Κύπρος υστερεί. Ποτέ δεν είχαμε ψηλά στις προτεραιότητες μας τη στρατηγική 
προώθησης της τεχνολογίας, ίσως γιατί οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν είχαν πάντοτε επαρκώς 
συνειδητοποιήσει τη σημασία της. Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος κατατάσσεται 23η στο δείκτη 
Digital Economy Social Ιndex, ανάμεσα στα 28 κράτη μέλη. Είμαστε ανάμεσα στην ομάδα των 
κρατών μελών που ‘μένουν πίσω’. Αυτό σίγουρα δεν μας τιμά. 

Θα πρέπει να παραδειγματιστούμε από χώρες που πρωτοπορούν. Το γειτονικό Ισραήλ, με 
συγκεκριμένη μακροχρόνια στρατηγική, κατάφερε να γίνει παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας και 
προσέλκυσης επενδύσεων από τους μεγαλύτερους κολοσσούς τεχνολογίας, δημιουργώντας 
έτσι συνθήκες επαναπατρισμού πολλών πετυχημένων επιστημόνων. 

Για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει πρώτα να κάνουμε τη σωστή διάγνωση. 

 Καταρχήν απουσιάζει μια ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη εθνική στρατηγική, η 
οποία να εφαρμόζεται με συνέπεια,  με ένα Πληρεξούσιο Ιδιοκτήτη των θεμάτων που 
άπτονται της ψηφιακής Κύπρου. Ο κατακερματισμός ευθυνών σε πολλούς, δεν 
εξυπηρετεί την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. 

 Πρέπει να επενδύσουμε στις δυνάμεις μας και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των 
κυπρίων επιστημόνων, αξιοποιώντας σωστά την τεχνογνωσία και τις ικανότητες των 
τοπικών εταιρειών και των νέων μυαλών της Κύπρου.  

 Χρειάζεται να δοθούν κίνητρα για startups και να δημιουργηθεί το κατάλληλο 
οικοσύστημα, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τις νέες ιδέες και τα νέα μυαλά και να 
βοηθήσουμε τους νέους, που έχουν όρεξη και διάθεση, αλλά ψάχνουν πόρους να 
υλοποιήσουν τα όνειρα τους.   

 Θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση σε e-skills και ειδικά 
στα cloud computing, big data, analytics, mobility και social networks.  Θα πρέπει να 
αναπτυχθεί κουλτούρα αξιοποίησης της τεχνολογίας, ως μέσου μάθησης και 
πληροφόρησης. 

Χρειάζεται σκληρή δουλειά. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα. Χρειάζονται 
τολμηρές αποφάσεις να τα λύσουμε. 

Σε αυτή την προσπάθεια η Logicom θα είναι παρούσα. Και θα είναι πρωτοπόρος. 
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Θέλω να ευχαριστήσω θερμά: 

 Τον Πρόεδρο κ. Αδάμο Αδαμίδη, για την άριστη συνεργασία και για την πολύχρονη 
στήριξη και καθοδήγηση,  

 Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πολύτιμα μέλη της ομάδας μας: 
 Τάκη Κληρίδη, 
 Νίκο Μιχαηλά 
 Γιώργο Παπαϊωάννου  
 Ανθούλη Παπαχριστοφόρου και 
 Αναστάσιο Αθανασιάδη, 
για τη συνεχή και πάντα πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία τους. 

Τον οικονομικό μας διευθυντή Ανθούλη Παπαχριστοφόρου θα ήθελα να ευχαριστήσω 
ιδιαίτερα για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του. 

Τον Αναστάσιο Αθανασιάδη, ο οποίος διορίστηκε ως ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος στις 
7/12/2015 και προσφέρεται σήμερα για επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση, θέλω και 
προσωπικά να καλωσορίσω. 

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον κ. Σπαρσή Μοδέστου, ο οποίος, όπως 
ανάφερε και ο Πρόεδρος, αποχώρησε από το Συμβούλιο τον Αύγουστο που μας πέρασε, 
έπειτα από 16 χρόνια παρουσίας. Η συνεισφορά του κ. Μοδέστου στην μέχρι τώρα πορεία 
του Συγκροτήματος μας ήταν ανεκτίμητη.   

Ευχαριστώ επίσης όλα τα Διευθυντικά Στελέχη και το Προσωπικό της εταιρείας, που με τον 
επαγγελματισμό, τη σκληρή δουλειά και την εποικοδομητική συνεργασία τους συνέβαλαν τα 
μέγιστα στην επιτυχημένη πορεία ανάπτυξης του Συγκροτήματός μας.  

Τέλος, ευχαριστώ θερμά τους μετόχους και τους συμμέτοχους της εταιρείας, τους τραπεζίτες, 
τους ελεγκτές, τους νομικούς μας συμβούλους και, οπωσδήποτε τους πελάτες και τους 
προμηθευτές μας, για τη στήριξη και κυρίως για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν 
τη Logicom. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 

Βαρνάβας Ειρήναρχος 
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων διοικητικός σύμβουλος 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. 



Οικονομική Ανάλυση 2015

Ανθούλης Παπαχριστοφόρου
Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος (Group CFO)
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Πωλήσεις ανά Τομέα (€ εκ.)/ Sales by Division (€ m.)
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Πωλήσεις ανά χώρα (€ εκ.)/ Sales by country (€ m.)
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Logicom Public Limited
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 Αλλαγή Επί των 

Πωλήσεων

2015 Επί των 
Πωλήσεων

2014

% % € '000 % € '000

Πωλήσεις 34.1 846,253 631,176 
Μεικτό κέρδος 27.5 6.36 53,781 6.68 42,194 
Άλλα εισοδήματα 10.7 0.13 1,121 0.16 1,013 
Έξοδα διοίκησης 17.8 4.09 (34,592) 4.65 (29,360)
Κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες 46.7 2.40 20,310 2.19 13,847 

Καθαρό συναλλαγματικό κέρδος/ (ζημιά) 120.9 184 (880)
Τόκοι εισπρακτέοι (21.6) 131 167 
Τόκοι πληρωτέοι και τραπεζικά έξοδα 31.4 (7,451) (5,669)
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 11.8 0.84 (7,136) 1.01 (6,382)
Μερίδιο ζημιάς από συνδεδεμένες εταιρείες 
μετά τη φορολογία (930) (1,206)

Κέρδος πριν τη φορολογία 95.6 1.45 12,244 0.99 6,261 
Φορολογία (1,761) (245)

Κέρδος για το έτος 74.2 1.24 10,482 0.95 6,016 

Κέρδος/ (ζημιά) που αναλογεί:
Στους μέτοχους της Εταιρείας 67.2 1.28 10,827 6,474 
Δικαίωμα μειοψηφίας (345) (458)

10,482 6,016 
Αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή 14,62 σεντ 8,74 σεντ
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Logicom Public Limited
CONSOLIDATED STATEMENT OF RESULTS
For the year ended 31 December 2015

Change On Sales 2015 On Sales 2014
% % € '000 % € '000

Sales 34.1 846,253 631,176 
Gross Profit 27.5 6.36 53,781 6.68 42,194 
Other Income 10.7 0.13 1,121 0.16 1,013 
Administrative expenses 17.8 4.09 (34,592) 4.65 (29,36 0)
Profit from operating activities 46.7 2.40 20,310 2.19 13,847 

Net exchange gain/ (loss) 120.9 184 (880)
Interest received (21.6) 131 167 
Interest payable and bank charges 31.4 (7,451) (5,669 )
Net financing costs 11.8 0.84 (7,136) 1.01 (6,382)
Share of loss from associated companies 
after tax (930) (1,206)
Profit before tax 95.6 1.45 12,244 0.99 6,261 
Taxation (1,761) (245)

Profit for the year 74.2 1.24 10,482 0.95 6,016 

Profit/ (loss) attributable:
To Company's shareholders 67.2 1.28 10,827 6,474 
Minority interest (345) (458)

10,482 6,016 

Diluted earnings per share 14,62 σεντ 8,74 σεντ
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Logicom Public Limited
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015

Αλλαγή 31 Δεκεμβρίου

2015 2014

% € '000 € '000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.0 328,242 285,537

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 17.0 277,410 237,138

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 8.2 28,149 26,006

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 17.3 243,044 207,207

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 4.1 102,360 98,306

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 14.3 71,769 62,813

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 103% 115%
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Logicom Public Limited
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
as at 31 December 2015

Change 31 December

2015 2014

% € '000 € '000

TOTAL ASSETS 15.0 328,242 285,537

CURRENT ASSETS 17.0 277,410 237,138

CASH AND CASH EQUIVALENTS 8.2 28,149 26,006

CURRENT LIABILITIES 17.3 243,044 207,207

DEBT 4.1 102,360 98,306

EQUITY 14.3 71,769 62,813

NET DEBT TO EQUITY 103% 115%
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Logicom Public Limited
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Σύνολο Σύνολο

2015 2014

€ '000 € '000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 62,813 58,022
Συναλλαγματικές διαφορές σε σχέση με την αντιστάθμιση

καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (3,795) (3,942)
Καθαρή συναλλαγματική διαφορά 5,332 4,389
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων 3 (6)
Κέρδος για το έτος 10,827 6,474
Μέρισμα που πληρώθηκε (2,963) (1,852)
Αλλαγή στη δίκαιη αξία επενδύσεων διαθέσιμων προς

πώληση

(103) 186

Μερίδιο μειοψηφίας (345) (458)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 71,769 62,813
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Logicom Public Limited
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ended 31 December 2015

Total Total
2015 2014

€ '000 € '000

Balance 1 January 62,813 58,022
Exchange differences regarding the hedging of net
investments in foreign operations (3,795) (3,942)
Net exchange difference 5,332 4,389
Revaluation of land and buildings 3 (6)
Profit for the year 10,827 6,474
Dividend paid (2,963) (1,852)
Change in the fair value of available for sale
investments

(103) 186

Non-controlling interest (345) (458)

Balance 31 December 71,769 62,813
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Συναλλαγματικές διαφορές/ Exchange differences (€’000)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Closing rate ($/ €) 1.2115 1.3344 1.4624 1.4038 1.4406 1.3362 1.2939 1.3194 1.3791 1.2141 1.0887

FX reserve €'000 1,165 (1,212) (1,488) 432 (1,816) (681) (375) (541) (1,083) 447 1,537

FX P&L €'000 (1,374) 1,728 2,426 (1,710) 1,005 (1,422) (508) (347) 347 (880) 184
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Κεφάλαιο Κίνησης/ Working Capital (€’000)
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Κεφάλαιο κίνησης/ Working capital Κεφάλαιο κίνησης ημέρες/ Working capital days

2011 2012 2013 2014 2015
Ημέρες/ 

Days € εκ./ m

Ημέρες/ 
Days € εκ./ m

Ημέρες/ 
Days € εκ./ m

Ημέρες/ 
Days € εκ./ m

Ημέρες/ 
Days € εκ./ m

Αποθέματα/ Inventories 35 40.7 38 43.5 41 51.3 38 60.9 32 69.6 
Εμπορικοί χρεώστες/ 
Trade receivables 73 92.1 76 95.0 75 100.1 78 135.5 71 163.8 
Εμπορικοί πιστωτές/ 
Trade payables (43) (50.1) (49) (56.4) (51) (63.3) (58) (93.7) (54) (116.9)

Κεφάλαιο κίνησης/ 
Working capital 65 82.8 64 82.1 65 88.1 58 102.7 49 116.5
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Τραπεζικές Διευκολύνσεις (€εκ.)/ Bank Facilities (€m.)

Διαθέσιμα προς χρήση/ 

Available for use 2015

Διαθέσιμα προς χρήση/ 

Available for use 2014

Τραπεζικές διευκολύνσεις/ Bank 

facilities 2015

Τραπεζικές διευκολύνσεις/ Bank 

facilities 2014

Κύπρος/ Cyprus 9.2 6.5 63.0 63.9

Ελλάδα/ Greece 12.8 3.0 31.2 22.1

Λοιπές χώρες/ Rest of countries 42.7 9.6 86.4 48.4

Σύνολο/ Total 64.7 19.1 180.6 134.4
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Στρατηγική Οικονομικής Διαχείρισης/ Financial Management Strategy

Διαφύλαξη της ρευστότητας 
Safeguarding of liquidity

Αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους
Increasing Gross Profit margin

Περιορισμός των λειτουργικών εξόδων και δαπανών 
Containing operating and administrative expenses

Συγκράτηση της αύξησης του τραπεζικού κόστους σε 
αποδεκτά επίπεδα
Maintaining bank financing costs at acceptable levels

Στενότερη παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου σε 
τοπικό και κεντρικό επίπεδο σε συνεργασία με τις 
ασφαλιστικές εταιρείες 
Close monitoring of credit risk at both local and central level 
in collaboration with the insurance companies



15

Στρατηγική Οικονομικής Διαχείρισης/ Financial Management Strategy

Συνεχής συντονισμός με τους προμηθευτές και από κοινού 
παρακολούθηση των αποθεμάτων
Continuous coordination with suppliers for common 
monitoring of inventories
Περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης του συναλλαγματικού 
κινδύνου

Further improvement in managing foreign exchange risk
Στρατηγική Οικονομικής Διαχείρισης/ 
Financial Management Strategy



16

Μονάδα Αφαλάτωσης Λεμεσού/ Limassol Desalination Plant

Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής
Συμβόλαιο BOT για 20 έτη

Το συμβόλαιο υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2009

Ημερομηνία παράδοσης Ιούνιος 2012

Τέθηκε σε λειτουργία Απρίλιος 2014

Συνολική επένδυση €50εκ.

Παραγωγή 40,000 κυβ. μέτρα/ ημέρα 

Episkopi Desalination Plant
BOT contract for 20 years 

Contract signed in August 2009

Delivery date June 2012

Production started in April 2014

Total investment €50m

Plant nominal capacity 40.000 m3/ day 
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Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας/ Larnaca Desalination Plant

Μονάδα Αφαλάτωσης Λάρνακας 
Συμβόλαιο BOT για την ανακαίνιση,

λειτουργία και συντήρηση της μονάδας 

Αφαλάτωσης Λάρνακας 

Το συμβόλαιο υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2012 και έχει διάρκεια 27 χρόνια

Ημερομηνία παράδοσης Ιούνιος 2015

Τέθηκε σε λειτουργία Ιούλιος 2015

Συνολική επένδυση €26εκ.

Παραγωγή 60,000 κυβ. μέτρα/ ημέρα 

Larnaca Desalination Plant
BOT contract for the renovation, operation and main tenance of the Desalination 
Plant in Larnaca

Contract signed in June 2012 and has a duration of 2 7 years

Delivery Date June 2015

Production started in July 2015

Total investment €26m

Nominal capacity 60.000 m3/ day



Να δημιουργεί αξία στους μετόχους και 
υπόλοιπους συμμέτοχους

Αποστολή

Mission
To create value for the shareholders and 

the rest of the stakeholders





ANNUAL GENERAL MEETING 
JUNE 2016

LOGICOM PUBLIC LIMITED

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016










