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Γενική Συνέλευση 

LOGICOM PUBLIC LTD 

LOG 

 
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση 

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε χθες
03/08/2020, παραβρέθηκαν 16 μέτοχοι αυτοπροσώπως και 5 μέτοχοι μέσω
πληρεξουσίων. Οι παρευρισκόμενοι συνολικά εκπροσώπησαν το 67,35% των
εκδομένων μετοχών.
Η Ημερήσια Διάταξη διαλάμβανε τις Συνήθεις Εργασίες και μία  Ειδική
Εργασία.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν η Έκθεση
Διαχείρισης, οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής
Εταιρείας, οι Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση
για την Εταιρική Διακυβέρνηση και η Έκθεση των Νόμιμων Ελεγκτών για το
έτος 2019, οι μέτοχοι πήραν και απηύθυναν λόγο και εγκρίθηκε η Έκθεση
Αμοιβών.
Εγκρίθηκε επίσης καταβολή μερίσματος προς €0,05 ανά μετοχή (14,71% στην
ονομαστική αξία της μετοχής). Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία
προσδιορισμού δικαιούχων) ορίστηκε η Πέμπτη 13/08/2020. Στο Αρχείο της
ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί
μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 11/08/2020.
Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 11/08/2020 θα τυγχάνουν
διαπραγμάτευσης με το δικαίωμα σε μέρισμα (cum dividend) ενώ από την
έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της Τετάρτης 12/08/2020 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 04/09/2020 και
η ακριβής ημερομηνία αποστολής θα ανακοινωθεί.
Οι διοικητικοί σύμβουλοι κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος και κ. Ανθούλης
Παπαχριστοφόρου που αποχώρησαν εκ περιτροπής, επανεκλέγηκαν. Οι κ.
Ανδρέας Κωνσταντινίδης και Χριστόφορος Χατζηκυπριανού που είχαν
διορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο επανεκλέγηκαν από τη Γενική
Συνέλευση.
Οι αμοιβές του Προέδρου και των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων
παρέμειναν στα επίπεδα της απόφασης της ΕΓΣ του 2019.
Ελεγκτές της Εταιρείας αναδιορίσθηκαν οι KPMG.
Δεν τέθηκαν ζητήματα στη βάση του ά. 127Β του περί Εταιρειών Νόμου και
της Διάταξης Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Με ειδικό ψήφισμα εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για αγορά
ιδίων της Εταιρείας μετοχών.
Συνάπτονται τα κείμενα της εναρκτήριας αναφοράς του Προέδρου κ. Τάκη
Κληρίδη, 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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Ομιλία κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου 

Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Διοικητικού Συμβούλου 

Γενική Συνέλευση 03 Αυγούστου 2020 

 

Αγαπητοί μέτοχοι, συνεργάτες, φίλες και φίλοι, 

Σας καλωσορίζω στην 21ην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ομίλου 

Logicom ως δημόσια εταιρεία.  

Καλωσορίζω επίσης τα δύο νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι 

οποίοι διορίστηκαν ως ανεξάρτητοι διοικητικοί σύμβουλοι στις 24 

Φεβρουαρίου του 2020 και οι οποίοι προσφέρονται σήμερα για 

επανεκλογή από τη Γενική Συνέλευση, τους κυρίους 

• Ανδρέα Κωνσταντινίδη, και 

• Χριστόφορο Χατζηκυπριανού. 

Τους ευχαριστώ θερμά για την τιμή να αποδεχτούν τον διορισμό τους 

στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η πανδημία και η οικονομική κρίση που ακολούθησε, με τους 

συνεχόμενους εγκλεισμούς και τα άλλα περιοριστικά μέτρα, ανέδειξε 

ίσως όσο ποτέ άλλοτε, τη σημασία της τεχνολογίας, όχι μόνο για την 

επιβίωση και συνέχιση της καθημερινότητας μας, αλλά και ως μέρος 

της λύσης για αντιστροφή της πορείας και ταχεία ανάκαμψη. 
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Ακόμη και σήμερα δεν έχουμε ακριβή εκτίμηση των επιπτώσεων του 

COVID19 στην ανθρώπινη ζωή, την παγκόσμια οικονομία και τις 

επιχειρήσεις. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι το γεγονός ότι η 

πανδημία έχει γίνει καταλύτης για αλλαγή. Η ανάγκη για καινοτομία 

είναι μεγαλύτερη από ποτέ, καθοδηγούμενη από νέες προκλήσεις οι 

οποίες είναι πιο αποδιοργανωτικές από οτιδήποτε άλλο έχουμε 

αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα 

που επηρεάζει σε πολλά επίπεδα ανθρώπους και επιχειρήσεις. 

Ο νέος κορωνοϊός έχει αναβαθμίσει το ρόλο και σημασία των 

ψηφιακών εμπειριών στις ζωές των ανθρώπων. Όλοι μας πλέον 

αναζητούμε εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τις προσωπικές μας 

επαφές. Αυτό μας οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση για πραγματικά κοινές 

ψηφιακές εμπειρίες, ψηφιακές κοινότητες και ψηφιακές 

πλατφόρμες. Ως εκ τούτου οι επιχειρήσεις επιταχύνουν τη 

δημιουργία διαδραστικών, εικονικών κοινοτήτων για να 

ικανοποιήσουν τις συνεχώς εναλλασσόμενες ανάγκες και 

προκλήσεις.  

Ακόμα και πριν από την πανδημία, οι καινοτόμες επιχειρήσεις 

επιδίωκαν την υιοθέτηση ενός μοντέλου συνεργασίας και 

συνύπαρξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και του ανθρώπου. 
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Ο συνδυασμός των δύο ανοίγει το δρόμο για ακόμη μεγαλύτερα 

επιτεύγματα σε πολύ μικρότερο χρόνο. Ήδη, αυτή η συνεργασία 

διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στον αγώνα για την εξεύρεση 

εμβολίου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.  

Η κοινωνική αποστασιοποίηση και οι απαιτήσεις των κυβερνήσεων 

και επιχειρήσεων για αναζήτηση νέων ανέπαφων λύσεων, 

αναβάθμισε τη χρήση ρομπότ σε πολλές βιομηχανίες.   

Η πανδημία έδωσε ισχυρό κίνητρο για να αναπτυχθούν νέες 

εφαρμογές της ρομποτικής και των αυτοματισμών. Η αυξανόμενη 

ανάγκη για αυτοματοποίηση δεν θα περιοριστεί στη ρομποτική. 

Σκεφτείτε πώς αναπτύχθηκαν τα δίκτυα 4G με την αυξανόμενη χρήση 

των smartphones. Τα ρομπότ, οι συσκευές IoT και το 5G πιθανότατα 

θα έχουν παρόμοια εξέλιξη.  

Το μόνο σίγουρο μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει 

σήμερα, είναι ότι  η τεχνολογία έχει τον καθοριστικό ρόλο τόσο στη 

διαχείριση αυτής της αβεβαιότητας όσο και στην αναδιοργάνωση της 

οικονομίας. 

Στην Logicom πήραμε μέτρα για αντιμετώπιση της πανδημίας από 

πολύ νωρίς. 

Εφαρμόσαμε αμέσως την εργασία από το σπίτι αφού η τηλεργασία 

ήδη εφαρμοζόταν στην Logicom εδώ και πολλά χρόνια.  
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Επιπρόσθετα, συμπεριλάβαμε στην ομάδα μας επιδημιολόγο ο 

οποίος   μας συμβουλεύει συνεχώς για το πλάνο προστασίας του 

προσωπικού, των συνεργατών και των πελατών μας, σε όλες στις 

χώρες στις οποίες έχουμε δραστηριότητες. Επίσης, έχουμε εξετάσει 

τουλάχιστο 2 φορές για COVID-19 όλο το προσωπικό μας στις χώρες 

στις οποίες ήταν επιτρεπτό να γίνει ο έλεγχος αυτός.  

Όσον αφορά τον επιχειρησιακό τομέα, κατά την περίοδο του 

εγκλεισμού, παρατηρήσαμε μια κάμψη των πωλήσεων, η οποία ήταν 

περισσότερο αισθητή στην περιοχή του Αραβικού Κόλπου. Τώρα 

παρατηρούμε βελτίωση στις πωλήσεις, διατηρούμε όμως τις 

επιφυλάξεις μας αφού παραμένει άγνωστο το πως θα εξελιχθεί η 

πανδημία τους επόμενους μήνες, τι μέτρα θα παρθούν αλλά και πόσο 

σύντομα θα είναι έτοιμο το εμβόλιο.  

Οι οικονομικές επιδόσεις του Συγκροτήματος μας για το 2019 ήταν 

εξαιρετικά ικανοποιητικές σημειώνοντας αύξηση στις πωλήσεις σε 

όλους τους τομείς δραστηριοποίησης. Κατέγραψε επίσης σημαντική 

αύξηση στην κερδοφορία και ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, 

θωρακίζοντας τον ισολογισμό του Συγκροτήματος.      

Ο Οικονομικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

του Συγκροτήματος θα προβεί στην συνέχεια σε λεπτομερή 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών. 
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Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Ο σωστός προγραμματισμός και η σκληρή δουλειά των 

προηγούμενων χρόνων βοήθησαν το Συγκρότημα μας να είναι σωστά 

τοποθετημένο για να μπορεί να αδράξει τις ευκαιρίες που 

δημιουργούνται, να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις που 

παρουσιάζονται και  να ανταποκρίνεται στο διαρκώς και με ταχύτητα 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον της τεχνολογίας. 

Per aspera ad astra. Μέσα από τις δυσκολίες θα φτάσουμε στα 

αστέρια. 

Στη Διανομή επεκτείναμε τις συνεργασίες μας στην περιοχή της 

Μέσης Ανατολής, με νέους προμηθευτές όπως είναι η Lenovo – Data 

Centre Group, η DELL και η Sophos.  

Έχουμε επίσης ολοκληρώσει την εγκατάσταση του νέου συστήματος 

CRM το οποίο αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο την 

παραγωγικότητα του τμήματος πωλήσεων και μάρκετινγκ και να 

βελτιστοποιήσει τη πελατειακή εμπειρία.  

Ολοκληρώσαμε την αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικού 

εμπορίου ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα ψηφιακά κανάλια του 

Συγκροτήματος για την διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών μας. 



Page 6 of 9 
 

Βλέποντας μπροστά, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε ενίσχυση της 

παρουσίας μας στην ευρύτερη περιοχή στην οποία 

δραστηριοποιούμαστε, μέσω νέων συνεργασιών. 

Στον τομέα των Υπηρεσιών έχουμε υλοποιήσει με επιτυχία και 

συνεχίζουμε να υλοποιούμε σημαντικά έργα, στον τραπεζικό, 

ασφαλιστικό, κυβερνητικό και ιδιωτικό τομέα, καθώς και στους 

τομείς των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Ενδεικτικά μπορούμε 

να αναφέρουμε:  

• Την επιτυχή ολοκλήρωση, μέσα στο προβλεπόμενο 

χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό και χωρίς οποιαδήποτε 

προβλήματα και λάθη, του έργου παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών προς την Ελληνική Τράπεζα σχετικά με την 

ενσωμάτωση του υγειούς χαρτοφυλακίου του Συνεργατισμού,  

• Την ολοκλήρωση του έργου για τον σχεδιασμό και υλοποίηση 

του νέου Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης της ΑΗΚ,  

• Την ανάθεση και έναρξη των εργασιών του έργου σχετικά με την 

υλοποίηση και υποστήριξη του Κυβερνητικού Ενοποιημένου 

Δικτύου στην Κύπρο, του μεγαλύτερου έργου ψηφιακών 

υποδομών στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
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• Την αναβάθμιση του συστήματος Billing της Αρχής 

Ηλεκτρισμού, την συνέχιση της πιλοτικής φάσης του 

προγράμματος για την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών, και 

την ταυτόχρονη υλοποίηση του στρατηγικού συστήματος για 

την καταγραφή και διαχείριση όλων των μετρητικών δεδομένων 

(Meter Data Management System), το οποίο θα επιτρέψει την 

πλήρη ελευθεροποίηση της αγοράς ηλεκτρισμού και την 

εισδοχή νέων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, 

Μένοντας πιστοί στην συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των 

υπηρεσιών που προσφέρουμε, η Logicom Solutions, έχει πρόσφατα 

πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ISO 27001 το οποίο αφορά τη 

Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών. 

Στον τομέα των αφαλατώσεων, η μονάδα της Λάρνακας συνεχίζει τη 

λειτουργία της, ενώ η μονάδα της Επισκοπής, λόγω της πολυομβρίας 

των τελευταίων δύο χρόνων και κατόπιν οδηγιών του Τμήματος 

Αναπτύξεως Υδάτων, είναι σε κατάσταση αναμονής. 
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Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά: 

− Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πολύτιμα μέλη της 

ομάδας μας: 

− Τον πρόεδρο μας, Τάκη Κληρίδη, 

− Νίκο Μιχαηλά, 

− Γιώργο Παπαϊωάννου , 

− Ανθούλη Παπαχριστοφόρου,  

− Αναστάσιο Αθανασιάδη, 

− Ανδρέα Κωνσταντινίδη, και 

− Χριστόφορο Χατζηκυπριανού 

για τη συνεχή και πάντα πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία τους. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα Διευθυντικά Στελέχη και το 

Προσωπικό της εταιρείας, για την αφοσίωση, τη σκληρή δουλειά, τον 

επαγγελματισμό και την συμβολή τους στην ανάπτυξη του 

Συγκροτήματος μας.  
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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.    



LOGICOM PUBLIC LIMITED

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020



Οικονομική Ανάλυση 
2019

Ανθούλης Παπαχριστοφόρου
Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος

Logicom Public Ltd
03/08/2020
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Προσωπικό - 790

Υπηρεσίες
168 

Αφαλατώσεις
42 

Διανομή
42 

Κεντρικά
50 

Κατάρ
18 Ομάν

3 
Κουβέιτ

13 

Μπαχρέιν
3 Η.Α.Ε.

135 

Αραβικός 
Κόλπος

172 

Τουρκία
2 

Ελλάδα
76 

Ιταλία
18 

Ιορδανία
26 Σαουδική 

Αραβία
123 

Λίβανος
12 

Ρουμανία
59 

Κύπρος
302 
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Πωλήσεις ανά Τομέα (€ εκ.)
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Πωλήσεις ανά χώρα (€ εκ.)
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Αλλαγή
Στις 

πωλήσεις 2019 Στις 
πωλήσεις 2018

% % € '000 % € '000
Πωλήσεις 5,2 946.798 899.984 
Μεικτό κέρδος 11,4 7,5 71.360 7,1 64.037 
Άλλα εισοδήματα (32,6) 0,1 1.051 0,2 1.559 
Άλλα έξοδα - (34) - (14)
Έξοδα διοίκησης 3,1 (4,4) (41.766) (4,5) (40.504)
Κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες 22,1 3,2 30.610 2,8 25.078 
Καθαρή συναλλαγματική (ζημιά)/κέρδος (313) 393 
Τόκοι εισπρακτέοι (54,4) 538 1.178 
Τόκοι πληρωτέοι και τραπεζικά έξοδα 0,3 (8.473) (8.445)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης 20,0 (0,9) (8.248) (0,8) (6.874)
Καθαρό μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες και από 
κοινού ελέγχου εταιρείες και συνεταιρισμό μετά τη φορολογία

39.821 6.329 

Κέρδος πριν τη φορολογία 153,5 6,6 62.183 2,7 24.534 
Φορολογία (3.508) (1.894)

Κέρδος για το έτος 159,2 6,2 58.675 2,5 22.640 

Κέρδος που αναλογεί:
Στους μετόχους της Εταιρείας 58.683 22.226 
Δικαίωμα μειοψηφίας (8) 414 

58.675 22.640 
Αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή 79,22 σεντ 30,00 σεντ
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DEMETRA HOLDINGS PLC
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία Αναφοράς
2019 15 Μαρτίου -

31 Δεκεμβρίου 2018

Συμμετοχή 29,62% 29,62%
€ '000 € '000

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 244.852 45.304 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 26.315 81.527 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 271.167 126.831 
Τρέχουσες υποχρεώσεις (3.597) (3.063)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (9.902) -
Σύνολο υποχρεώσεων (13.499) (3.063)
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 257.668 123.768 
Έσοδα 137.338 7.891 
Έξοδα (3.005) (1.909)
Κέρδος 134.334 5.982 
Μερίδιο Συγκροτήματος στα καθαρά περιουσιακά 
στοιχεία 76.321 36.660 
Μερίδιο Συγκροτήματος στο κέρδος για το έτος 39.790 1.847 
Αρνητική υπεραξία - 4.414 

Συνολικό μερίδιο Συγκροτήματος στο κέρδος για το έτος 39.790 6.261 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019

Αλλαγή 31 Δεκεμβρίου
2019 2018

% € '000 € '000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19,4 454.369 380.435 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7,6 310.019 288.193 

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ -4,6 29.762 31.211 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7,0 256.236 239.535 

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 2,2 142.473 139.403 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 55,8 160.955 103.297 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019

2019 2018

€ '000 € '000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 103,297 86,954 
Αλλαγή στην λογιστική αρχή για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ9 μετά την φορολογία - (1,408)
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 103,297 85,546 
Κέρδος για το έτος 58,683 22,226 
Μερίδιο μειοψηφίας (8) 414 
Μέρισμα που πληρώθηκε (5,186) (4,815)
Λοιπά συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (337) 111 
Μερίδιο άλλων συναλλαγών με μετόχους από συνδεδεμένη εταιρεία (64) -
Αλλαγή στη δίκαιη αξία επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - 231 
Επανεκτίμηση γης και κτιρίων 1,621 4 
Καθαρή συναλλαγματική διαφορά 3,619 1,162 
Συναλλαγματικές διαφορές σε σχέση με την αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης 
σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό

(672) (1,582)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 160,955 103,297 
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Συναλλαγματικές διαφορές
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Χρηματοοικονομικοί δείκτες

31 Δεκεμβρίου

Δείκτης Αλλαγή 2019 2018

Καθαρού Δανεισμού προς 'Ιδια Κεφάλαια (35,2%) 0,70 1,08 

Καθαρού Δανεισμού προς Κέρδος πριν τη Φορολογία, 
τις Αποσβέσεις, τις Χρεωλύσεις και τους Τόκους (53,8%) 1,58 3,42 

Κάλυψης Τόκων 111,1% 9,16 4,34 
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Κεφάλαιο Κίνησης (€ ’000)

2015 2016 2017 2018 2019
Ημέρες € εκ. Ημέρες € εκ. Ημέρες € εκ. Ημέρες € εκ. Ημέρες € εκ.

Αποθέματα 32 69,6 39 78,9 29 65,0 30 69,3 28 68,0 
Εμπορικοί χρεώστες 71 163,8 68 149,7 67 159,3 71 174,6 78 203,1 
Εμπορικοί πιστωτές (40) (86,1) (46) (93,0) (40) (89,2) (38) (88,0) (43) (102,8)

Κεφάλαιο κίνησης 63 147,3 61 135,6 56 135,0 63 155,9 64 168,3 
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Τραπεζικές Διευκολύνσεις (€ εκ.)
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Στρατηγική Οικονομικής Διαχείρισης 

Διαφύλαξη της ρευστότητας 
Αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους
Περιορισμός των λειτουργικών εξόδων και δαπανών 
Συγκράτηση της αύξησης του τραπεζικού κόστους σε αποδεκτά 
επίπεδα
Στενότερη παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου σε τοπικό και 
κεντρικό επίπεδο σε συνεργασία με την Εταιρεία Ασφάλισης  
Πιστώσεων
Συνεχής συντονισμός με τους προμηθευτές και από κοινού 
παρακολούθηση των αποθεμάτων
Περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης του συναλλαγματικού κινδύνου



Να δημιουργεί αξία στους μετόχους και 
υπόλοιπους συμμέτοχους

Αποστολή





LOGICOM PUBLIC LIMITED

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020












