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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε χθες 10/06/2021,
παραβρέθηκαν 14 μέτοχοι αυτοπροσώπως και 6 μέτοχοι μέσω πληρεξουσίων. Οι
παρευρισκόμενοι συνολικά εκπροσώπησαν το 68.01% 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 2020, οι μέτοχοι πήραν και απηύθυναν λόγο και εγκρίθηκε η Έκθεση
Αμοιβών.
Εγκρίθηκε επίσης καταβολή μερίσματος προς €0,08 ανά μετοχή (23,53% στην ονομαστική αξία
της μετοχής). Ημερομηνία Αρχείου (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων) ορίστηκε η
Πέμπτη 24/06/2021. Στο Αρχείο της ημερομηνίας αυτής θα περιληφθούν οι πράξεις που θα
έχουν διενεργηθεί μέχρι το τέλος της χρηματιστηριακής ημέρας της Τρίτης 22/06/2021.
Συνεπώς οι μετοχές της Εταιρείας μέχρι και τις 22/06/2021 θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης με
το δικαίωμα σε μέρισμα (cum-dividend) ενώ από την έναρξη της χρηματιστηριακής ημέρας της
Τετάρτης 23/06/2021 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 09/07/2021 και η ακριβής ημερομηνία αποστολής θα ανακοινωθεί.
Οι διοικητικοί σύμβουλοι κ. Τάκης Κληρίδης, Γιώργος Παπαϊωάννου και Αναστάσιος
Αθανασιάδης που αποχώρησαν εκ περιτροπής, επανεκλέγηκαν.
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
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πίνακες της παρουσίασης της Οικονομικής Ανάλυσης από τον Οικονομικό Διευθυντή κ.
Ανθούλη Παπαχριστοφόρου, καθώς και οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με την επανεκλογή
και τον αναδιορισμό.
___________________
Adaminco Secretarial Limited
Γραμματέας της Logicom Public Limited
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Σελίδα 2 από 2

Logicom Public Ltd
Ομιλία κ. Τάκη Κληρίδη
Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου
Γενική Συνέλευση 10 Ιουνίου 2021

Αγαπητοί μέτοχοι, συνεργάτες, κυρίες και κύριοι,
Σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ομίλου Logicom.
Δυστυχώς, για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι συνθήκες περιορίζουν την φυσική σας συμμετοχή
και μας στερούν την ευκαιρία να βρεθούμε και να συζητήσουμε από κοντά. Η τεχνολογία
όμως μας παρέχει τη δυνατότητα να είμαστε μαζί ψηφιακά και να έχουμε ένα
εποικοδομητικό διάλογο και να ολοκληρώσουμε με επιτυχία τις εργασίες της Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης. Εύχομαι η επόμενη Γενική Συνέλευση μας να πραγματοποιηθεί με την
φυσική συμμετοχή όλων μας.
Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την παγκόσμια οικονομία λόγω των επιδράσεων της
πανδημίας.

Στην Logicom όμως πήραμε έγκαιρα μέτρα.

Αναδιαμορφώσαμε την

στρατηγική μας και το οικονομικό πλάνο για να μειώσουμε τις επιδράσεις της οικονομικής
κρίσης στις εργασίες και τα αποτελέσματα της εταιρείας.
Ανεξάρτητα όμως από τις επιδράσεις που προκάλεσε στην παγκόσμια οικονομία η
πανδημία, επεκτείναμε τις συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες τεχνολογίας και εκτελέσαμε
με επιτυχία σημαντικά και σύνθετα έργα τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της οικονομί ας,
ενισχύοντας τη θέση μας στο γεωγραφικό χώρο δραστηριοποίησης θέτοντας τις βάσεις για
περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου της Logicom.
Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται και στις επιδόσεις που καταγράφηκαν στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
•

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στα €862 εκ. το 2020 σε σύγκριση με €947 εκ. το
2019.

•

Το κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες έφτασε τα €29,3 εκ. σε σύγκριση με
€30,6 εκ. το 2019.
1

•

Μολονότι, λόγω της πανδημίας, είχαμε μια μείωση στο κύκλο εργασιών 9%, το
κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες μειώθηκε μόνο κατά 4.3%. Και αυτό λόγω
των έγκαιρων παρεμβατικών ενεργειών.

•

Τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος ανήλθαν στα €174 εκ. από €161 εκ. το 2019,
σημειώνοντας αύξηση 8%. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 56% από €113 εκ.
το 2019 σε €50 εκ. το 2020. Ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς ίδια κεφάλαια να
μειώνεται στο 0.29% από 0.70% το 2019.

Κάτω υπό τις επικρατούσες συνθήκες της πανδημίας, τα πολύ καλά αποτελέσματα του
2020 και οι υγιείς βάσεις ανάπτυξης του Ομίλου, μας επιτρέπουν με ασφάλεια και φέτος,
παρόλη την οικονομική αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί από την πανδημία, να
προτείνουμε για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση μέρισμα ύψους 8 σεντ ανά μετοχή,
το ψηλότερο που παραχώρησε ποτέ η Logicom στους μετόχους της.
Η Logicom διαχρονικά δίνει ιδιαίτερη σημασία στην Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη. Από τις
κοινωνικές δράσεις της Logicom, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο διαχρονικό
πρόγραμμα στήριξης της επαγγελματικής κατάρτισης και εργοδότησης στον τομέα της
τεχνολογίας.
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το πετυχημένο πρόγραμμα παροχής υποτροφιών για
μεταπτυχιακές σπουδές σε επιλεγμένους κλάδους της τεχνολογίας σε άριστους κύπριους
φοιτητές. Στα προηγούμενα τρία χρόνια έχουμε παραχωρήσει 34 υποτροφίες συνολικού
ποσού €342.000. Ο στόχος για φέτος είναι να δοθούν 10 υποτροφίες για τίτλο σπουδών
μάστερς μέχρι €10.000 η κάθε μια και 5 υποτροφίες για φοιτητές Phd μέχρι €15.000 η κάθε
μια.
Η Logicom, μέσα από το πρόγραμμα αυτό, ενθαρρύνει και στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά
να ενταχθεί και να προσφέρει παραγωγικά στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται. Σε ένα
περιβάλλον που η ψηφιακή βιομηχανία έχει άμεση ανάγκη από συγκεκριμένες δεξιότητες.
Μπορεί σαν Κύπρος να έχουμε υψηλό ποσοστό Αποφοίτων Πανεπιστημίου, αλλά είναι
επίσης σημαντικό οι νέοι μας να προχωρούν σε σπουδές με μέλλον, σε σπουδές που θα
τους δώσουν τις ευκαιρίες να έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες ανέλιξης.
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Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Παρακολουθούμε με αγωνία την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης που μαστίζει το
παγκόσμιο από το Μάρτιο του 2020 και παραμένουμε σε διαρκή εγρήγορση για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων που επιφέρει η συνακόλουθη οικονομική αβεβαιότητα και
ανασφάλεια.
Με τη βοήθεια Επιδημιολόγου – Συμβούλου καταρτίσαμε αμέσως με την έναρξη της
πανδημίας ολοκληρωμένο σχέδιο μέτρων προστασίας και επιστημονική στήριξη του
προσωπικού μας σε όλες τις χώρες που έχουμε παρουσία. Καθιερώσαμε την τηλεργασία
και προχωρήσαμε σε διαρρύθμιση των χώρων εργασίας για καλύτερη προστασία του
προσωπικού. Καθιερώσαμε επίσης από τον περασμένο Νοέμβριο εβδομαδιαία rapid tests
για το κορωνοϊό σε όλο το προσωπικό.
Τα μέτρα που πήραμε για την επιχειρηματική θωράκιση του οργανισμού μας και
προστασία της κερδοφορίας και ρευστότητας ήταν αποτελεσματικά και πετυχημένα.
Είμαστε σε ετοιμότητα, ανάλογα και με την εξέλιξη της πανδημίας, να λαμβάνουμε τις
ενδεδειγμένες δράσεις και ενέργειες, για να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τον
οργανισμό μας.
Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά:
Τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνεχή και πάντα πολύτιμη
βοήθεια και συνεργασία τους.
Τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βαρνάβα Ειρήναρχο, που με την στρατηγική
σκέψη κατευθύνει την Logicom στην ανοδική της πορεία.
Τον

Οικονομικό

Διευθυντή

και

Αναπληρωτή

Διευθύνοντα Σύμβουλο

Ανθούλη

Παπαχριστοφόρου για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τις απεριόριστες ώρες που
αφιερώνει για τη Logicom.
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 κάτω από δύσκολες συνθήκες στα πετυχημένα αποτελέσματα του Ομίλου μας.
3

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

Σας ευχαριστώ
Τάκης Κληρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Logicom Plc
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Ομιλία κ. Βαρνάβα Ειρήναρχου
Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Διοικητικού Συμβούλου
Γενική Συνέλευση 10 Ιουνίου 2021

Αγαπητοί μέτοχοι, συνεργάτες, φίλες και φίλοι,
Σας καλωσορίζω στην 22ην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ομίλου
Logicom.
Οι πρωτοφανείς συνθήκες, το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας που
προκλήθηκε από την ταχεία εξάπλωση της πανδημίας Covid 19, τα
διαδοχικά απαγορευτικά και τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα,
επηρέασαν σε ουσιαστικό βαθμό την οικονομική δραστηριότητα. Και
επέφεραν, σε παγκόσμια κλίμακα, τη βαθύτερη ίσως ύφεση των
μεταπολεμικών χρόνων.
Τα αντισταθμιστικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από τις χώρες για την
αντιμετώπιση

των

δυσμενών

μακροοικονομικών

εξελίξεων,

οδήγησαν αναμφίβολα σε διεύρυνση των δημοσιονομικών τους
ελλειμμάτων. Και έθεσαν τους δημοσιονομικούς και οικονομικούς
τους δείκτες σε φθίνουσα τροχιά.
Ως αποτέλεσμα, η συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας για το
2020 υπολογίζεται από την Παγκόσμια Τράπεζα στο 5,2%, ενώ η
οικονομική δραστηριότητα μεταξύ των προηγμένων οικονομιών
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μειώθηκε κατά 7%. Η εγχώρια ζήτηση και προσφορά, η εμπορική
δραστηριότητα και η χρηματοδότηση, έχουν διαταραχθεί σοβαρά.
Αναπόφευκτα, και ο τομέας της τεχνολογίας έχει επηρεαστεί από την
πανδημία με διάφορους τρόπους και σε διαφορετικά επίπεδα.
Ειδικότερα, έχουμε παρατηρήσει αλματώδεις ανακατατάξεις σε
τεχνολογίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, το Cloud, την τηλεργασία,
την τηλεκπαίδευση, τις ψηφιακές υποδομές, την κυβερνοασφάλεια,
τα Big Data Analytics και άλλα, επιταχύνοντας με αυτό τον τρόπο,
ακόμη περισσότερο, τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Από την άλλη, τα προβλήματα και οι ελλείψεις που παρατηρούνται
κατά κύριο λόγο από τις διακοπές στη λειτουργία των εργοστασίων
και οι ρωγμές στην εφοδιαστική αλυσίδα της ηπειρωτικής Κίνας, και
ιδιαίτερα στην παραγωγή επεξεργαστών και ημιαγωγών, βάζουν
τροχοπέδη στην παραγωγή προϊόντων τεχνολογίας, η οποία αυτή τη
στιγμή αδυνατεί να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση.
Τα προβλήματα αυτά έχουν παράλληλα επηρεάσει όλες σχεδόν τις
βιομηχανίες, οι οποίες κατασκευάζουν προϊόντα που χρησιμοποιούν
επεξεργαστές, όπως για παράδειγμα η αυτοκινητοβιομηχανία, οι
βιομηχανίες κατασκευής

οικοσυσκευών, έξυπνων τηλεοράσεων,

κινητών κ.α.
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Αναμφίβολα και για τον Όμιλο Logicom, η πανδημία κατατάσσεται
στις μεγαλύτερες προκλήσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε την
χρονιά που μας πέρασε, όπως και τη χρονιά που τώρα διανύουμε.
Από πολύ νωρίς συμμορφωθήκαμε με όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
για την προστασία της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, των
πελατών και των συνεργατών μας, αλλά και της επιχειρηματικής μας
δραστηριότητας και διατήρησης της αναπτυξιακής μας δυναμικής.
Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που διαπιστώνω ότι καταφέραμε να
προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους συναδέλφους και να
αποφύγουμε τη μετάδοση του COVID μέσα στο εργασιακό μας
περιβάλλον.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το 2020, εκτιμώ
ότι αντικατοπτρίζουν και αποδεικνύουν τη σωστή διαχείριση της
κρίσης και των πολύ σοβαρών επιπτώσεων της πανδημίας.
Πιστεύω επίσης ότι αναδεικνύουν την ικανότητα της Logicom να
προσαρμόζεται γρήγορα και αποτελεσματικά σε νέες συνθήκες, να
εντοπίζει και να διαχειρίζεται τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες σε
πραγματικό χρόνο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να
παρακολουθεί και να αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της ανάλογα.
Σε αυτές τις πρωτόγνωρες εμπορικές και οικονομικές συνθήκες, το
Συγκρότημα κατάφερε να διατηρήσει το κέρδος από λειτουργικές
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δραστηριότητες στα €29,3 εκ. σε σχέση με €30,6 εκ το προηγούμενο
έτος.
Ο Οικονομικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
του Συγκροτήματος θα προβεί στη συνέχεια σε λεπτομερή
παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών.
Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Η Logicom, εδραιώνοντας την ηγετική της θέση στην τεχνολογία, στην
ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, αποτελεί και
παραμένει στρατηγική επιλογή των πελατών και των παγκόσμιων
κολοσσών κατασκευαστών τεχνολογίας.
Ενδεικτικά, στον τομέα της διανομής,
• Έχουμε προχωρήσει στην ενδυνάμωση των συνεργασιών μας με
τις εταιρείες
o Microsoft στα προϊόντα Surface σε Ελλάδα, Κύπρο και Σαουδική
Αραβία.
o HP για εξυπηρέτηση πελατών που δραστηριοποιούνται στο
Λιανικό Εμπόριο στο Ομάν και στο Μπαχρέιν
• Έχουμε συνάψει καινούργιες συνεργασίες Διανομής με τις
εταιρείες Oracle για την αγορά της Σαουδικής Αραβίας και με τις
εταιρείες Lenovo και Dell σε αριθμό χωρών του Αραβικού Κόλπου.

Page 4 of 8

• Προμηθευτές μάς έχουν επίσης εμπιστευτεί τη διανομή προϊόντων
τους σε νέες χώρες όπως το Μαρόκο και η Αίγυπτος, στις οποίες
έχουμε ήδη ξεκινήσει να κτίζουμε την παρουσία μας
Στο τομέα των Υπηρεσιών, έχουμε αναλάβει την εκτέλεση σύνθετων
και πολύπλοκων έργων στρατηγικής σημασίας για το Δημόσιο, ημιδημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε Κύπρο και Ελλάδα.
Έχουμε υπογράψει τη σύμβαση για τη Νησίδα 6 του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που
αφορά την ανανέωση και επέκταση των υποδομών του Ελληνικού
Δημοσίου με λύσεις Cisco, καλύπτοντας σημαντικό τμήμα της Αττικής
και όλες τις Κυκλάδες, που αντιστοιχούν σε 153,000 θέσεις εργασίας.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η επιτυχής κατάληξη στους διαγωνισμούς
για το μετασχηματισμό της Λευκωσίας και Πάφου σε έξυπνες πόλεις.
Η έλευση του 5G και η συνακόλουθη δημιουργία ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και διαδραστικά αυτοματοποιημένων συστημάτων,
φιλικών προς τους πολίτες, αποτελεί ένα από τους πιο ισχυρούς
μοχλούς ανάπτυξης έξυπνων πόλεων. Αποτελεί σημαντικό σταθμό
στην ιστορία της Λευκωσίας και της Πάφου, και αισθανόμαστε
ιδιαίτερα περήφανοι που η Logicom έχει επιλεγεί να τον υλοποιήσει.
Αναλάβαμε και διεκπεραιώσαμε διάφορα έργα που αφορούν την
ασφάλεια κρίσιμων υποδομών στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.
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Έχουμε επίσης αναλάβει και διεκπεραιώνουμε έργα για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό τη στρατηγική και business analytics αρκετών
οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα.
Με μεγάλη χαρά και περηφάνια διαπιστώνουμε ότι το ψηλό επίπεδο
υπηρεσιών και γνώσεων των στελεχών του Συγκροτήματος της
Logicom, επιβεβαιώνεται από τις πολλές βραβεύσεις και διακρίσεις
που το Συγκρότημα απέσπασε από τους συνεργάτες μας,
περιλαμβανομένων των Cisco, Microsoft, Hewlett Packard Enterprise,
Veeam, Sophos, Lenovo, κ.α. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Logicom
Solutions, τη χρονιά που πέρασε, βραβεύτηκε από τη Cisco με
τέσσερεις

τιμητικές

διακρίσεις,

συμπεριλαμβανομένου

του "Ecosystem Partner of the Υear" για την περιοχή EMEAR South,
στα πλαίσια του CISCO Partner Summit Digital 2020.
Στο τομέα των αφαλατώσεων, η Επισκοπή παρέμεινε κλειστή για όλο
το 2020.

Κατόπιν οδηγιών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων,

ξεκινήσαμε φέτος, από την 1η Ιουνίου, παραγωγή νερού στη μισή
δυναμικότητα της μονάδας, ενώ από τις 23 Ιουνίου θα αυξήσουμε την
παραγωγή στην πλήρη δυναμικότητα.
Η μονάδα αφαλάτωσης στη Λάρνακα, κατόπιν οδηγιών του Τμήματος
Αναπτύξεως Υδάτων, λειτουργούσε κατά την μεγαλύτερη περίοδο
του 2020 στη μισή δυναμικότητα, ενώ από το Μάιο φέτος έχουμε
πάρει οδηγίες για αύξηση της παραγωγής.
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Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά:
−

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και πολύτιμα στελέχη της
ομάδας μας:
− Το χαρισματικό μας πρόεδρο Τάκη Κληρίδη, για την πολύτιμη
και πολύπλευρη βοήθειά του,
− το Γιώργο Παπαϊωάννου ,
− τον Ανθούλη Παπαχριστοφόρου,
− τον Αναστάσιο Αθανασιάδη,
− τον Ανδρέα Κωνσταντινίδη, και
− το Χριστόφορο Χατζηκυπριανού,

για τη συνεχή και πάντα πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία τους. Τους
ευχαριστώ όλους για τη στήριξη και την καθοδήγηση.
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
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μας, για τη στήριξη και κυρίως για την εμπιστοσύνη με την οποία
περιβάλλουν τη Logicom.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
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Οικονομική Ανάλυση
2020

Ανθούλης Παπαχριστοφόρου
Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος
Logicom Public Ltd

10/06/2021

Προσωπικό - 796
Κατάρ
18

Κεντρικά
57
Διανομή
41
Αφαλατώσεις
42

Υπηρεσίες
157

Αραβικός
Κόλπος
195

Κύπρος
297

Η.Α.Ε.
149

Ομάν
7
Κουβέιτ
12
Μπαχρέιν
7
Πακιστάν
2

Τουρκία
2
Ελλάδα
87

Ρουμανία
60 Λίβανος
6

Σαουδική
Αραβία
102

Ιταλία
21
Ιορδανία
26

3

Πωλήσεις ανά Τομέα (€ εκ.)

4

Πωλήσεις ανά χώρα (€ εκ.)

5

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

Πωλήσεις
Μεικτό κέρδος
Άλλα εισοδήματα
Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
Έξοδα διοίκησης
Κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρό συναλλαγματικό κέρδος/(ζημιά)
Τόκοι εισπρακτέοι
Τόκοι πληρωτέοι και τραπεζικά έξοδα
Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης
Καθαρό μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες και
κοινοπραξίες μετά την φορολογία
Κέρδος πριν τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος για το έτος
Κέρδος/ (ζημιά) που αναλογεί:
Στους μετόχους της Εταιρείας
Δικαίωμα μειοψηφίας
Αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή

Στις
Αλλαγή πωλήσεις
%
%
(9,0)
(0,4)
8,2
107,3
0,2
(0,3)
0,9
(4,8)
(4,3)
3,4
22,6
(28,9)
(41,4)

(0,6)

2020
€ '000
862.017
71.048
2.107
(2.248)
(41.620)
29.287
537
659
(6.028)
(4.832)

(56,6)

3,1

2.514
26.969
(3.783)

(60,5)

2,7

23.186
23.260
(74)
23.186
31,40 σεντ

Στις
πωλήσεις
%
7,5
0,1
(0,1)
(4,4)
3,2

(0,9)

2019
€ '000
946.798
71.360
1.017
(536)
(41.230)
30.610
(313)
538
(8.473)
(8.248)

6,6

39.821
62.183
(3.508)

6,2

58.675
58.683
(8)
58.675
79,22 σεντ
6

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DEMETRA HOLDINGS PLC
Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία Αναφοράς 31 Δεκεμβρίου
Συμμετοχή
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία
Έσοδα
Τόκοι εισπρακτέοι
Έξοδα
Αποσβέσεις και χρεωλύσεις
Τόκοι πληρωτέοι
Φορολογία
Κέρδος
Μερίδιο Συγκροτήματος στα καθαρά περιουσιακά
στοιχεία
Μερίδιο Συγκροτήματος στο κέρδος για το έτος

2020
29,62%
€ '000
254.905
971
23.569
279.445
(3.327)
(1.841)
(7.317)
(12.485)
266.960
13.301
202
(3.959)
(87)
(367)
59
9.149

2019
29,62%
€ '000
244.852
3.379
22.935
271.166
(3.113)
(483)
(9.902)
(13.498)
257.668
137.105
234
(1.952)
(82)
(255)
(716)
134.334

79.073
2.709

76.321
39.790
7

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020

%

31 Δεκεμβρίου
2020
2019
€ '000
€ '000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(1,2)

446.560

452.148

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(3,0)

298.557

307.798

ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

87,0

55.644

29.762

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

(6,1)

238.471

254.015

(27,3)

103.643

142.473

8,2

174.233

160.955

Αλλαγή

ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

8

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020
2020

2019

€ '000

€ '000

160.955

103.297

23.260

58.683

(74)

(8)

(3.704)

(5.186)

Λοιπά συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

(322)

(337)

Μερίδιο άλλων συναλλαγών με μετόχους από συνδεδεμένη εταιρεία

(105)

(64)

(1)

1.621

(8.785)

3.619

3.009

(672)

174.233

160.955

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Κέρδος για το έτος

Μερίδιο μειοψηφίας
Μέρισμα που πληρώθηκε

Επανεκτίμηση γης και κτιρίων
Καθαρή συναλλαγματική διαφορά
Συναλλαγματικές διαφορές σε σχέση με την αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε
εκμετάλλευση στο εξωτερικό
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

9

Συναλλαγματικές διαφορές

10

Χρηματοοικονομικοί δείκτες
31 Δεκεμβρίου

Δείκτης
Καθαρού Δανεισμού προς 'Ιδια Κεφάλαια
Καθαρού Δανεισμού προς Κέρδος πριν τη Φορολογία,
τις Αποσβέσεις, τις Χρεωλύσεις και τους Τόκους
Κάλυψης Τόκων

Αλλαγή

2020

2019

(58,6%)

0,29

0,70

(7,7%)

1,43

1,55

(24,3%)

7,08

9,16

11

Κεφάλαιο Κίνησης (€ ’000)

Ημέρες
Αποθέματα
Εμπορικοί χρεώστες
Εμπορικοί πιστωτές
Κεφάλαιο κίνησης

€ εκ.

Ημέρες

€ εκ.

Ημέρες

€ εκ.

Ημέρες

€ εκ.

Ημέρες

€ εκ.

39
68
(46)

78,9
149,7
(93,0)

29
67
(40)

65,0
159,3
(89,2)

30
71
(38)

69,3
174,6
(88,0)

28
78
(43)

68,0
203,1
(102,8)

24
77
(51)

51,0
181,7
(111,1)

61

135,6

56

135,0

63

155,9

64

168,3

49

121,6
12

Τραπεζικές Διευκολύνσεις (€ εκ.)

13

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
14

Αποστολή

Να δημιουργεί αξία στους μετόχους και
υπόλοιπους συμμέτοχους
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