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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιέχονται όλα εκείνα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα επιτρέψουν στους
επενδυτές να εκτιµήσουν σωστά την περιουσία, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των αποτελεσµάτων, τη
δραστηριότητα και τις προοπτικές της Εταιρείας "CPI Aνώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών &
Περιφερειακών" (εφεξής η "Εταιρεία" ή “η CPI A.E.” ή “η CPI”).
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της
5/204/14-11-2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των
επενδυτών όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.∆. 348/1985.
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ∆ελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο κ.
Χρήστος Παπαθάνος, Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ο κ. Ελευθέριος Στρογγιόγλου, Οικονοµικός
∆ιευθυντής, Ραφαηλίδου 1 Ταύρος Τηλ. 210-48.05.800
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του
παρόντος ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:
1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή.
2. ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων
θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που
περιέχονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.
3. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν
σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση.
Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 1/7/2001-30/6/2002
έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Ευστάθιος Καγιούλης -ΑΜ ΣΟΕΛ 13271- της εταιρείας ∆ιεθνής
Ελεγκτική Α.Ε.(Βας.Σοφίας 120 Αθήνα τηλ.7480600). Τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 1/7/2000-30/6/2001 έχει
διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Ευστάθιος Καγιούλης -ΑΜ ΣΟΕΛ 13271- της εταιρείας ∆ιεθνής
Ελεγκτική Α.Ε.(Βας.Σοφίας 120 Αθήνα τηλ.7480600). Τον αντίστοιχο έλεγχο για την εταιρική χρήση 1/7/199930/6/2000 έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος -ΑΜ ΣΟΕΛ 11351- της
εταιρείας ∆ιεθνής Ελεγκτική Α.Ε.(Βας.Σοφίας 120 Αθήνα τηλ.7480600)
Επίσης οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεχθεί για την χρήση 1/7/2001-30/6/2002 από τον Ορκωτό
Ελεγκτή - Λογιστή κ. Ευστάθιο Καγιούλη -ΑΜ ΣΟΕΛ 13271- της εταιρείας ∆ιεθνής Ελεγκτική Α.Ε.(Βας.Σοφίας 120
Αθήνα τηλ.7480600). Τον αντίστοιχο έλεγχο για την εταιρική χρήση 1/7/2000-30/6/2001 έχει διενεργήσει ο
Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Ευστάθιος Καγιούλης -ΑΜ ΣΟΕΛ 13271- της εταιρείας ∆ιεθνής Ελεγκτική
Α.Ε.(Βας.Σοφίας 120 Αθήνα τηλ.7480600).
Τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή παρατίθενται στο παράρτηµα του παρόντος ετήσιου
δελτίου κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας Ραφαηλίδου 1 Ταύρος τηλ 210-48.05.800 (υπεύθυνη η κα. Σοφία Τσαδήµα)
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2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2.1 Γενικές Πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία
H “C.P.I. Aνώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών” µε διακριτικό τίτλο “C.P.I.” ιδρύθηκε το
1995 (ΦΕΚ 141/10.01.95). Η εταιρεία προήλθε από συγχώνευση των εταιρειών CPI A.E.- έτος ίδρυσης 1990 ΦΕΚ
3989/90- και CAD Ε.Π.Ε. – έτος ίδρυσης 1985 ΦΕΚ 1087/85- µε δηµιουργία νέας εταιρείας. Η έδρα της εταιρείας
βρίσκεται στον ∆ήµο Αγ. Παρασκευής στην οδό Μεσογείων αρ.348. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε εκατό
(100) έτη.
Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών µε αριθµό 32624/06/Β/95/1.
Ο σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της είναι:
1. Η εισαγωγή από το εξωτερικό προς εµπορία εντός και εκτός της Ελλάδος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
περιφερειακών, ηλεκτρονικών υπολογιστών εν γένει συνδεοµένων ή µη µε υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακών
συσκευών αναπαραγωγής εικόνων ή ήχων, ηλεκτρονικού υλικού και συναφών ανταλλακτικών, όπως και
προγραµµάτων Η/Υ.
2. Η οργάνωση και λειτουργία συστήµατος διανοµής και τεχνικής υποστήριξης (σέρβις) των αντικειµένων της
εµπορίας της.
3. Η συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς ιδίως δε τοιούτους του Ελληνικού ∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίων ∆ικαίου ή Τραπεζών ή Οργανισµών Κοινής Ωφελείας εφ’ όσoν αυτοί αναφέρονται σε είδη για τα
οποία η παρ.1 του παρόντος.
4. Η αντιπροσώπευση συναφών αλλοδαπών και Ελληνικών οίκων.
5. Η ίδρυση και λειτουργία εµπορικών καταστηµάτων ή γραφείων σε ιδιόκτητα ή µίσθια ακίνητα στην Ελλάδα ή το
εξωτερικό.
Ειδικότερα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας µπορεί:
α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, που θα λειτουργεί µε
οποιαδήποτε νοµική µορφή.
β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και µε οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό.
6. Η ανάπτυξη και εµπορία λογισµικού.
Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 9/06/1997 επεκτάθηκε ο σκοπός λειτουργίας της
επιχείρησης στην ανάπτυξη και εµπορία λογισµικού µε τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού (ΦΕΚ
608/4.2.98).
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε την ταξινόµηση της Ε.Σ.Υ.Ε. η Εταιρεία υπάγεται στον κλάδο 5164
Χονδρικό Εµπόριο Μηχανών και Εξοπλισµού Γραφείων και 7250 Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου
λογιστικών µηχανών και εξοπλισµού πληροφορικής.
Η εταιρεία έχει και εφαρµόζει κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 του
∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
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2.2 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το µετοχικό κεφάλαιο
2.2.1 Υψος µετοχικού κεφαλαίου και χαρακτηριστικά του
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και ανέρχεται στο ποσό των 2.972.250,00
ευρώ διαιρούµενο σε 9.907.500 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ

2.2.2 Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου
Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία , έχει ως εξής:
Ηµερ.Γ.Σ.

Αριθµός
Φεκ

2/12/98

74/11-11999
695/9-21999
4187/216-1999
6893/238-1999
7846/110-1999
9726/2010-2000
323/151-2002

20/1/1999
20/3/1999
30/7/1999
18/8/1999
20/9/2000
20/12/2001

Σηµ:

Ποσό
αύξησης
µετοχικού
κεφαλαίου
(σε ευρώ)
52.135,06

Αριθµός
µετοχών

Με
καταβολή
µετρητών
(σε ευρώ)

17.764

52.135,06

130.362,44

44.421

130.362,44

1.072.090,98

365.315

628,07

79.236,97

27.000

0

5.700.000

265.590,61

905.000

1.033.878,76

3.302.500

Με κεφαλ/ση
αποθεµατικών
και υπέρ το
άρτιο(σε
ευρώ)

Μετοχικό
κεφάλαιο
µετά
την
αύξηση (σε
ευρώ )
391.090,24

Ονοµαστι
κή
αξία
µετοχής
(σε ευρώ)

Συνολικός
αριθµός
µετοχών

2,94

133.264

521.452,68

2,94

177.685

1.071.462,91

1.593.543,66

2,94

543.000

79.236,97

1.672.780,63

2,94

570.000

1.672.780,63

0,29

5.700.000

1.938.371,24

0,29

6.605.000

2.972.250,00

0,30

9.907.500

265.590,61
1.033.878,76

1)Οι µετοχές κατά την Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20/3/1999 µετατράπηκαν από ανώνυµες σε ονοµαστικές.
2)Κατά την Γενική Συνέλευση της 18/8/1999 µειώθηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής από 2,94 ευρώ (1.000 δρχ.) σε 0,29 ευρώ (100
δρχ.) ανά µετοχή.
3)Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε µε την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20/9/2000 πραγµατοποιήθηκε µε
ιδιωτική τοποθέτηση και δηµόσια εγγραφή.
4)Κατά την Γενική Συνέλευση της 20/12/2001 αποφασίστηκε η αλλαγή της ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής και η έκφραση
αυτής και του µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ σύµφωνα µε το ν.2842/2000 µε ταυτόχρονη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και την
έκδοση 3.302.500 νέων µετοχών οι οποίες διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους της 12/2/2002 σε αναλογία µία (1) νέα µετοχή για
κάθε δύο (2) παλαιές.

2.2.3 Μέτοχοι
Με βάση το µετοχολόγιο της 30/6/2002 η µετοχική σύνθεση έχει ως εξής:
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Μέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής µεγαλύτερο του 3%
Bansara Trading LTD
World Explorer International S.A.
ΟΚΙ Europe LTD
MFG Sogefrah Holdings LTD
Αθροισµα
Μέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής µικρότερο του 3%
ΣΥΝΟΛΟ
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Αριθµός µετοχών
5.074.350
1.676.850
855.000
389.220
7.995.420
1.912.080
9.907.500

Ποσοστό %
51,217%
16,925%
8,630%
3,929%
80,701%
19,299%
100%

2.2.4 Ιδία Κεφάλαια – Λογιστική Αξία Μετοχής
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ύψος των ιδίων κεφαλαίων καθώς και η λογιστική αξία της µετοχής
κατά την 30/6/2002 και 30/06/2001
30/6/2002
9.907.500
0,30
2.972.250,00
3.082.775,68
234.355,94
1.146.669,02
7.436.050,64
0,75

Αριθµός µετοχών
Ονοµαστική αξία µετοχής
Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά κεφάλαια
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Λογιστική αξία µετοχής

Ποσά σε ευρώ
30/6/2001
6.605.000
0,29
1.938.371,23
4.116.654,43
177.549,52
686.995,93
6.919.571,13
1,04

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
3.1 Γενικά
Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και
το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που
προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής
του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων.
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων.
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες.
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη
διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο
του µετόχου. Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών
Συνελεύσεων.
Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας,
ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, §5, του
Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920.
Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν
την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να
ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της.
Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις
σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ’ ενός και των
µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων,
η δε Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.
Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου, πρέπει να
υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει
στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους.
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε
µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο
Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε
(5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια
προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα
εκπροσώπησης και να δίνεται στο µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση.
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Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα:
α. Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για
τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν.2190/1920.
β. Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός 30 ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναγράφουν στην αίτηση τα θέµατα
για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα ηµέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.
Μέρισµα δικαιούται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου που είναι µέτοχος κατά την
ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή
οποτεδήποτε άλλοτε οριστεί.
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που
ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και τρόπος καταβολής ανακοινώνεται µε δηµοσιεύσεις στον
Τύπο.
Τα µερίσµατα που δεν ζητήθηκαν για µια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του
∆ηµοσίου.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις
των µετόχων της Εταιρείας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος, θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον
Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως
αυτός εκάστοτε ισχύει.
3.2 Φορολογία µερισµάτων
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.2238/94, άρθρο 109), οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες των οποίων οι
µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (πλην τραπεζών) βαρύνονται µε φόρο 35% επί των
φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή.
Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν
έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει.
Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών
καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας.
Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι
θυγατρικές εταιρείες και διανέµονται µερίσµατα το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στην µητρική εταιρεία
καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση, εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση, και συνεπώς περιέχεται στα
κέρδη της εν λόγω µητρικής εταιρείας της επόµενης χρήσης. Τα µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρείας
που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον
διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι για το µέρος
των κερδών της µητρικής εταιρείας που προέρχεται από µερίσµατα προσδιορίζεται φορολογητέο ποσό 5% το
οποίο στην συνέχεια φορολογείται µε συντελεστή φόρου 35%, καθ’ όσον αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στην πηγή
τους.
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4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4.1 Σύντοµο Ιστορικό
H Εταιρία ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ 3989/90) υπό την επωνυµία CPI A.E. Τον Απρίλιο του 1994 συγχωνεύθηκε µε
την CAD E.Π.Ε. που είχε ιδρυθεί το 1985 (ΦΕΚ 1087/85) και δηµιουργήθηκε νέα εταιρία µε την ίδια επωνυµία (CPI
A.E.). Το 1990 χρονιά υπέγραψε στρατηγική συµφωνία µε την ΟΚΙ, η οποία ήταν καθοριστική για την πορεία της
Εταιρίας. Το 1991 αποφασίστηκε η µεταφορά της έδρας σε εγκαταστάσεις στην Αγία Παρασκευή, συνολικού
εµβαδού 1.100 τ.µ. Tο 2002 η εταιρεία µετέφερε την έδρα της στον Ταύρο επί της οδού Ραφαηλίδου 1 σε κτίριο
συνολικής έκτασης 5.064 τ.µ.
Σηµαντικοί σταθµοί στο ιστορικό της Εταιρίας παρουσιάζονται παρακάτω:
Τον Ιανουάριο του 1992 εξαγόρασε την Ε. Πίγκα Ο.Ε. που δρούσε στη Θεσσαλονίκη σαν αντιπρόσωπος της
CPI στη Βόρεια Ελλάδα.
Τον Απρίλιο του 1994 συγχωνεύθηκε µε την CAD E.Π.Ε. και δηµιουργήθηκε νέα εταιρία µε την ίδια επωνυµία
(CPI A.E.).
Το 1995 η CPI εισήλθε στην αγορά του Digital Image Proccesing (Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας).
Το 1996 εισήλθε στην αγορά των Scanners (Σαρωτές Εικόνας) και UPS (Μονάδες Αδιάλειπτης Παροχής
Ηλεκτρικού Ρεύµατος) και το 1998 στην αγορά Monitors (Οθόνες).
Το 1998 το υποκατάστηµα της Θεσσαλονίκης µεταφέρθηκε σε καινούριες εγκαταστάσεις (στην οδό Μαντζάρου
11) και η ΟΚΙ Europe Ltd (θυγατρική της ΟΚΙ Electric Co. Japan) εισήλθε στο µετοχικό κεφάλαιο της CPI A.E.
To 1999 η CPI εισήλθε σε δύο δυναµικές αγορές, σε αυτή της Βιοµετρικής (Biometrics) και αυτή των
ασύρµατων τοπικών και υπερ-τοπικών δικτύων (Wireless Lans/Wans).
Το 2000, η CPI εισήλθε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
Το 2001 η CPI A.E.
α) πιστοποιήθηκε από τον ∆ιεθνή Οργανισµό ΤUV Austria µε το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002 για την
εισαγωγή, διανοµή, τεχνολογική και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
β) εξαγόρασε το 99,99% των µετοχών της εταιρείας MDI A.E. και
γ) το 35% της εταιρείας Fiber Systems & Networks Συστήµατα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Α.Ε.
Το 2002 αύξησε το ποσοστό συµετοχής της στην εταιρεία Fiber Systems & Networks Συστήµατα
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Α.Ε. κατά 10% κατέχοντας συνολικά το 45%.

4.2 Περιγραφή αντικειµένου και ανάλυση κύκλου εργασιών
Η CPI A.E. είναι µια εταιρία πληροφορικής που παρέχει ολοκληρωµένο σύστηµα εµπορικών υπηρεσιών και
τεχνικής υποστήριξης. Πιο συγκεκριµένα η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες Marketing και πωλήσεων, Merchandising
(τοποθέτηση και καλή παρουσίαση προϊόντων στα σηµεία πώλησης), Branding (ανάπτυξη µάρκας), υποστήριξη
πριν την πώληση και τέλος υποστήριξη µετά την πώληση (Customer Care).
Επίσης παρέχει υπηρεσίες επισκευών, συµβολαίων συντήρησης, εκπαιδεύσεων καθώς και επί τόπου επίλυσης
τεχνικών προβληµάτων. Ο κύκλος εργασιών της CPI Α.Ε. για την περίοδο 1999/2000 – 2000/2001 και 2001/2002
αναλύεται ως εξής:
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(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Επιµερισµός Πωλήσεων
(ποσά σε εκατ.δρχ.)

30/6/2000

Κύρια είδη (εκτυπωτές

%

30/6/2001

%

30/6/2002

%

14.606

82%

14.121

73%

14.925

77%

631

4%

816

4%

524

3%

2.043

11%

3.319

17%

2.821

15%

Ανταλλακτικά

141

1%

475

3%

339

2%

Υπηρεσίες

387

2%

504

3%

605

3%

0

0%

2

0%

11

0%

οθόνες,scanners κλπ)
Πρόσθετα(add ons) στα
κύρια είδη
Αναλώσιµα

Μεταφορικά
Σύνολο

17.808

100%

19.237

100%

19.225

100%

Η Εταιρία έχει κτίσει την στρατηγική της απευθυνόµενη σε κάθετες αγορές περιφερειακών Η/Υ.
Η µέχρι σήµερα ανάπτυξη της CPI Α.Ε. έχει γίνει µέσω προϊόντων που απευθύνονται σε δύο µεγάλες κάθετες
αγορές, δηλαδή την αγορά της εκτύπωσης (printing) και την αγορά της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας (Digital
Image Proccessing). Και στις δύο αυτές αγορές η CPI Α.Ε. έχει αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία ενώ εµπλουτίζει
συνεχώς τη γκάµα της µε νέα προϊόντα που καλύπτουν τα διάφορα τµήµατα των αγορών αυτών προσπαθώντας
να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο στις αγορές αυτές. Επί πλέον αναπτύσσει δραστηριότητα σε νέες αγορές από τις
οποίες προσδοκά αύξηση των εσόδων της τα επόµενα χρόνια.
Η Εταιρία βλέπει τους συνεργαζόµενους µε αυτήν οίκους σαν “στρατηγικούς συνεταίρους”, µε τους οποίους
προωθεί την επιτυχηµένη ανάπτυξη του εµπορικού τους σήµατος (Brand Building) και µεγιστοποίηση του µεριδίου
αγοράς.
(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Πίνακας κατανοµής εσόδων ανά κατηγορία
Οικονοµικό έτος

1999/2000

%

2000/2001

%

2001/2002

%

Αγορά εκτύπωσης

9.189

52%

8.103

42%

8.887

46%

Αγορά ψηφιακής επεξεργασίας

5.784

32%

5.843

30%

6.233

32%

2.043

12%

3.319

17%

2.821

15%

Υπηρεσίες

387

2%

504

3%

605

3%

Νέες αγορές

405

2%

1.468

8%

679

4%

19.237

100%

εικόνας
∆ευτερογενής

αγορά

(Αναλώσιµα)

Σύνολο

17.808

19.225

100%

Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει πελάτης που να απορροφά άνω του 10% του κύκλου εργασιών της CPI Α.Ε. για τη
χρήση 2001/2002.

4.3 ∆ίκτυο πωλήσεων και διανοµής
Η CPI διαθέτει σήµερα δύο κέντρα δραστηριότητας, ένα στην Αθήνα και ένα στην Θεσσαλονίκη. Στα σηµεία αυτά
διαθέτει οργανωµένες αποθήκες εµβαδού 2.322τ.µ. και 250τ.µ. αντίστοιχα αλλά και γραφεία εµβαδού 1.492τ.µ και
120τ.µ. αντίστοιχα.
Η CPI A.E. διανέµει τα εµπορεύµατά της µε ίδια µέσα στην περιοχή Αθηνών και σε αυτήν της Θεσσαλονίκης, ενώ
για την υπόλοιπη Ελλάδα χρησιµοποιεί τρίτους µεταφορείς.
H πολιτική της Εταιρείας είναι να παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης για λογαριασµό των πελατών της. Έτσι µέσω
ενός ιδιαίτερα αναπτυγµένου και «έµπειρου» συστήµατος (“expert system”) προβλέψεων και παραγγελιών,
φροντίζει να διαθέτει τα εµπορεύµατα όταν ζητηθούν από τον πελάτη, χωρίς ταυτόχρονα να επιβαρύνει την
αποθήκη της, χρησιµοποιώντας τεχνικές just in time.
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4.3.1 Πελάτες
Η CPI συνεργάζεται µε 1.800 µεταπωλητές περίπου σε όλη την Ελλάδα. Οι συνεργασίες δεν είναι αποκλειστικές
αλλά στηρίζονται σε µακροχρόνιες εµπορικές σχέσεις καθώς και σε σχέσεις εκτίµησης και υποστήριξης.
Για την καλύτερη σχέση µε τους µεταπωλητές της, η CPI A.E. χρησιµοποιεί διάφορους τρόπους επικοινωνίας:
•
•
•
•

Τηλεφωνικά.
Ενηµερωτικό ∆ελτίο
Fax mail (κυρίως προσφορές)
Web site της Εταιρείας κλπ.

Η µηχανογραφική υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη. Τα κέντρα διανοµής σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη λειτουργούν µηχανογραφικά ανεξάρτητα, είναι όµως συνδεµένα µεταξύ τους µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και internet.
Η ενηµέρωση των αποθηκών γίνεται on-line. Η υποδοµή της Εταιρείας σε εξοπλισµό και προγράµµατα
πληροφορικής δίνει την δυνατότητα αυτόµατης καταγραφής των παραγγελιών καθώς και άµεσης ανταλλαγής
πληροφοριών µε τη κεντρική βάση πληροφοριών και επικοινωνίας.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα σχεδόν παρέχοντας πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση στους πελάτες
της. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων ανά έτος για την τελευταία
τριετία:
(ποσά σε χιλ.ευρώ)

ΠΕΡΙΟΧΗ
Πωλήσεις σε Dealers
Αν. Μακεδονία
Αν. Στερεά
Αττική
∆υτ. Μακεδονία
∆υτ. Στερεά
Ηπειρος
Θεσσαλία
Θεσσαλονίκη
Θράκη
Κεν. Μακεδονία
Κρήτη
Πελοπόννησος
Νησιά Αιγαίου
Νησιά Ιονίου
Λοιποί πελάτες
xονδρικής που δεν είναι
Dealers *
Σύνολο πελατών
εσωτερικού
Βουλγαρία
Κύπρος
Αλβανία
Σκόπια
Τουρκία
Γιουγκοσλαβία
Σύνολο πελατών
εξωτερικού
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1999/2000
%
2000/2001
%

2001/2002

%

355
146
10.663
209
85
229
502
2.400
265
391
660
296
377
213
869

1,99%
0,82%
59,88%
1,17%
0,48%
1,28%
2,82%
13,47%
1,49%
2,19%
3,71%
1,66%
2,12%
1,20%
4,88%

305
106
12.317
161
61
185
461
2.537
233
402
517
266
313
198
903

1,59%
0,55%
64,03%
0,84%
0,32%
0,96%
2,39%
13,19%
1,21%
2,09%
2,69%
1,38%
1,63%
1,03%
4,69%

446
161
11.088
268
62
263
613
2.632
372
522
468
624
372
165
721

2,32%
0,84%
57,66%
1,39%
0,32%
1,37%
3,19%
13,68%
1,94%
2,72%
2,44%
3,25%
1,94%
0,86%
3,74%

17.660
0
148
0
0
0
0
148

99,17%
0,00%
0,83%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,83%

18.965
1
176
38
57
0
0
272

98,58%
0,00%
0,92%
0,20%
0,30%
0,00%
0,00%
1,42%

18.777
0
51
108
210
1
78
448

97,66%
0,00%
0,27%
0,56%
1,09%
0,01%
0,41%
2,34%

17.808

100%

19.237

100%

19.225

100%
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Η οργάνωση του τµήµατος Πωλήσεων αντανακλά την κατηγοριοποίηση των πελατών σύµφωνα µε τα πρότυπα της
“αγοραστικής συµπεριφοράς” τους και χωρίζεται σε 5 τοµείς. Ο πρώτος τοµέας είναι αυτός των Μεγάλων
Λογαριασµών, ο οποίος επικεντρώνεται σε 2 κατηγορίες πελατών:
1. Οργανισµοί, ∆ΕΚΟ, ∆ηµόσιο, Μεγάλες Ιδιωτικές Εταιρείες.
2. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις 50 µεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής στην Ελλάδα (ολοκληρωτές
συστηµάτων-System Integrators), στις οποίες ο τοµέας Μεγάλων Λογαριασµών δρα σε επίπεδο ∆ιαχειριστή
Λογαριασµού (Account Manager) και συνεργάζεται µαζί τους για να καλυφθεί η ζήτηση που προκύπτει από τις
ενέργειες του τοµέα στην κατηγορία 1.
Ο δεύτερος τοµέας είναι ο τοµέας Χονδρικής, ο οποίος καλύπτει µέσω επιθεωρητών πωλήσεων (Area Managers) το
Πανελλαδικό δίκτυο διανοµής της Εταιρείας. Οι Επιθεωρητές Πωλήσεων (Area Managers) αναπτύσσουν τις
πωλήσεις ανά γεωγραφική περιοχή, εφαρµόζοντας ένα πρόγραµµα επισκέψεων ανά πελάτη που ποικίλει από µία
επίσκεψη την εβδοµάδα έως µία επίσκεψη ανά δύο µήνες. Ο τοµέας λειτουργεί από το 1991.
Ο τρίτος τοµέας είναι ο τοµέας Telesales ο οποίος καλύπτει µέσω τηλεφωνικών πωλήσεων όλη την Ελλάδα και
απευθύνεται είτε σε πελάτες που πραγµατοποιούν ετήσιο τζίρο κάτω από ένα όριο, είτε σε όλους τους πελάτες για
κάποιο συγκεκριµένο προϊόν.
Ο τέταρτος τοµέας των Αναλωσίµων ο οποίος απευθύνεται στους διανοµείς Αναλωσίµων καθώς και σε πελάτες
προϊόντων γραφικών τεχνών.
Τέλος ο πέµπτος τοµέας είναι ο τοµέας των εξαγωγών ο οποίος ασχολείται µε τις αγορές της Βαλκανικής και της
Κύπρου και αφορά στο σύνολο των προϊόντων της εταιρείας.

4.3.2 Τεχνική υποστήριξη πελατών
Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης στους πελάτες της (τελικούς χρήστες προϊόντων και
µεταπωλητές) µέσω ενός Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης στην Αθήνα και ενός στην Θεσσαλονίκη. Οι υπηρεσίες
που παρέχουν αυτά τα κέντρα είναι οι παρακάτω:
•

Υπηρεσίες Επισκευών. Απευθύνονται σε πελάτες της Εταιρείας (τελικούς χρήστες ή µεταπωλητές) που
φέρνουν την συσκευή τους στα κέντρα αυτά για επισκευή.

•

Υπηρεσία Hot-Line. Απευθύνεται σε τελικούς χρήστες και µεταπωλητές οι οποίοι συναντούν κάποια
δυσκολία στην λειτουργία των συσκευών, στην εγκατάσταση ή στην διασύνδεσή τους µε άλλες συσκευές.

•

Υπηρεσία On-Site Support. Απευθύνεται σε τελικούς χρήστες οι οποίοι για κάποιους λόγους δεν µπορούν
ή δεν θέλουν να µετακινήσουν τις συσκευές τους στα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης. Στις περιπτώσεις
αυτές πραγµατοποιείται επίσκεψη και επέµβαση Τεχνικού της Εταιρείας.

•

Υπηρεσίες Συµβολαίων Συντήρησης, µέσω των οποίων η Εταιρεία επεκτείνει την εγγύηση πέραν του
χρόνου που προβλέπει ο Κατασκευαστής ή εγγυάται την αδιάλειπτη λειτουργία της συσκευής. Η υπηρεσία
αυτή απευθύνεται κυρίως σε µεγάλους Οργανισµούς και Εταιρείες ή αφορά σε συσκευές ιδιαίτερα µεγάλης
αξίας.

•

Υπηρεσία Αναβάθµισης Λογισµικού (Software updating). Απευθύνεται σε χρήστες συσκευών ή
προγραµµάτων που διανέµει η Εταιρεία, µέσω της οποίας ανανεώνονται τα προγράµµατα λειτουργίας των
συσκευών όπως αυτά εξελίσσονται.

•

Υπηρεσίες Υποστήριξης µετά την Πώληση (After Sales Support). Απευθύνονται σε τελικούς χρήστες ή
µεταπωλητές και αφορούν στην εγκατάσταση πολύπλοκων συσκευών, στην εκπαίδευση στην χρήση
συσκευών και προγραµµάτων, στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την καλύτερη εκµετάλλευση
των συσκευών ή προγραµµάτων κλπ.
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4.3.3 Προµηθευτές
Οι βασικοί προµηθευτές της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:
•

OKI: Πρόκειται για µια ιαπωνική εταιρεία µε κύκλο εργασιών $ 7 δισ. που ιδρύθηκε το 1881. ∆ιαθέτει
πολλά εργοστάσια στον κόσµο (µεταξύ των οποίων και στη Σκοτία) και ειδικεύεται σε τρεις τοµείς
δραστηριότητας: Τηλεπικοινωνίες, Συστήµατα αυτοµατισµού (Τράπεζες, Βιοµηχανίες κλπ), περιφερειακά
και προϊόντα πληροφορικής.

•

VIEWSONIC: Πρόκειται για εταιρεία Αµερικανικών συµφερόντων µε κύκλο εργασιών της τάξης των $1,9
δις. Ιδρύθηκε το 1990 και ασχολείται µε την αγορά της προβολής εικόνας (Monitors, projectors κλπ), και
θεωρείται µια από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες εταιρείες των ΗΠΑ. Είναι πρώτη στις ΗΠΑ και στην
Ρωσία τα τελευταία 3 χρόνια σε πωλήσεις οθονών.

•

MUTOH: Ιαπωνική εταιρεία µε κύκλο εργασιών $ 600 εκ. η οποία διαθέτει τρία εργοστάσια εκ των οποίων
ένα στο Βέλγιο. Κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των Γραφικών παγκόσµια.

•

GΤCO: Πρόκειται για µία Αµερικανική εταιρεία, η οποία είναι ηγέτης στον χώρο του Digital Input (digitizers,
Scanners, Copy boards κλπ) Έχει κύκλο εργασιών της τάξης των $250 εκατ. και έχει εργοστάσια στις ΗΠΑ
και στο Βέλγιο.

•

MUSTEK: Ανήκει σε όµιλο εταιρειών της Κίνας (Taiwan) µε κύκλο εργασιών $250 εκατ. Έχει προσωπικό
450 άτοµα, και είναι επικεντρωµένη στην αγορά scanners και ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών. ∆ιαθέτει
το µεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής scanners στην Taiwan.

•

ΜΙΝUTEMAN (πρώην PARASYSTEMS): Είναι Αµερικανική Εταιρεία µε κύκλο εργασιών $30 εκατ.
Ιδρύθηκε το 1973 και ασχολείται αποκλειστικά µε UPS. Έχει εργοστάσια παραγωγής στο Texas και στη
Μαλαισία.

•

CELLULAR ITALIA: Είναι Ιταλική εταιρεία κατασκευής αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας µε σηµαντική θέση
στην Ιταλική αγορά

•

TRENDWARE: Είναι Αµερικανική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992 και ασχολείται στην αγορά της δικτύωσης.
Εχει σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης ειδικά στην Αµερικανική Ήπειρο

•

HAYES: Είναι Αµερικανική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1976 από τον Hayes ο οποίος σχεδίασε το πρώτο
modem καθορίζοντας έτσι και το πρωτόκολλο επικοινωνίας. Έκτοτε όλα τα modems χρησιµοποιούν το
πρωτόκολλο αυτό η δε λειτουργία τους κρίνεται από την συµβατότητα µε το πρωτόκολλο Hayes. Σχεδιάζει
και κατασκευάζει modems και ασύρµατα προϊόντα δικτύου υψηλοτάτης ποιότητας. Τα προϊόντα της είναι
ευρείας γνωστά.

•

SUMMA Inc: Η εταιρεία Summa συγκροτήθηκε µετά την εξαγορά της DPSD Calcomp, που παρήγαγε
εκτυπωτικά µεγάλου µεγέθους και κοπτικά, από την αµερικανική Westcomp, δηµιουργώντας µία από τις
µεγαλύτερες εταιρείες του είδους στον κόσµο. Έχει έδρα το Salt Lake City των ΗΠΑ και τα Ευρωπαϊκά
γραφεία της είναι στο Βέλγιο. Η Summa δραστηριοποιείται στις αγορές της επιγραφής και της
µεταξοτυπίας. Στη γκάµα των προϊόντων της περιλαµβάνονται εκτυπωτικά µεγάλου µεγέθους τεχνολογίας
inkjet καθώς και κοπτικά µηχανήµατα.

•

AXIS: Η Axis Communications έχει την έδρα της στο Lund της Σουηδίας, θυγατρικές στη Βοστώνη και το
Hong Kong. Από την ίδρυσή της, το 1984, η Axis αναπτύχθηκε µε ταχείς ρυθµούς, εξελισσόµενη σε µια
από τις µεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης και διάθεσης προϊόντων δικτύου στον κόσµο. Η συνεχής
παρουσίαση νέων, τεχνολογικά προηγµένων προϊόντων, καθώς και η σύναψη στρατηγικών συµφωνιών µε
κορυφαίους κατασκευαστές όπως Epson, Ricoh, Canon, Ericsson, Sun και Novell, δηµιουργούν τις
προϋποθέσεις για την Axis να πρωταγωνιστήσει τα επόµενα χρόνια στην παγκόσµια αγορά.

•

META: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των ηλεκτρονικών από το 1973. Απασχολεί 185 άτοµα και
η έδρα της είναι το Reggio Emilia της Ιταλίας. Η ΜΕΤΑ ανήκει στους πρωτοπόρους της εξέλιξης των
microprocessors και των power electronics στην Ευρώπη.
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι διάφοροι προµηθευτές της CPI A.E. και ο ποσοστιαίος βαθµός στον οποίο
συµβάλουν στις πωλήσεις της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία:
(ποσά σε χιλ.ευρώ)

Οίκος
ΟΚΙ
ViewSonic
Summa
Mutoh
Mustec
Minuteman
Axis
GTCO Calcomp
Meta
Λοιποί
ΣΥΝΟΛΟ

1999/2000
9.647
5.078
164
401
647
519
107
202
183
473
17.421

Κύκλος εργασιών ανά προµηθευτή
%
2000/2001
%
55,38%
9.860
52,64%
29,15%
5.215
27,84%
0,94%
162
0,86%
2,30%
231
1,23%
3,71%
612
3,27%
2,98%
298
1,59%
0,61%
109
0,58%
1,16%
91
0,49%
1,05%
323
1,72%
2,71%
1.832
9,78%
100%
18.733
100%

2001/2002
10.240
5.685
119
366
415
140
124
72
490
969
18.620

%
54,99%
30,53%
0,64%
1,97%
2,23%
0,75%
0,67%
0,39%
2,63%
5,20%
100%

4.4 Συµβάσεις – Συνεργασίες
Η εταιρεία έχει συνάψει εµπορικές συµβάσεις συνεργασίας µε τις ακόλουθες εταιρείες (προµηθευτές)
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΙΟΝ

ΟΚΙ ΕUROPE LTD

Ιαπωνία

MUSTEK

Taiwan

Εκτυπωτές,Fax, Συσκευές
Τηλεπικοινωνίας
Scanners,Ψηφιακές
φωτογραφικές µηχανές

MINUTEMAN

ΗΠΑ

UPS

GTCO

ΗΠΑ

Scanners, Digitizers

META

Ιταλία

VIEWSONIC
SCANVEC
MUTOH
AXIS

ΤΡΟΠΟΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1997

Πενταετής

Αυτόµατος

1996

Ετήσιο

Αυτόµατος

Ετήσιο

Αυτόµατος

1996

Ετήσιο

Αυτόµατος

UPS

1997

Ετήσιο

Αυτόµατος

Μη Αποκλειστική
διανοµή

1997

ΗΠΑ – Αγγλία

Monitors,Projectors

1998

Ετήσιο

Αυτόµατος

Αποκλειστική διανοµή

1998

Ισραήλ

Προιόντα Λογισµικού

1998

Ετήσιο

Αυτόµατος

Αποκλειστική διανοµή

1998

Εκτυπωτικά, κοπτικά

1998

Ετήσιο

Αυτόµατος

Αποκλειστική διανοµή

1998

Ιαπωνία(Βέλγιο)

1998

Ετήσιο

Αυτόµατος

1996

Ετήσιο

Αυτόµατος

Defacto Αποκλειστική
διανοµή
Μή Αποκλειστική
διανοµή

1990
1996
1996
1993

ΗΠΑ

Thin Servers
Κοπτικά µηχανήµατα,
εκτυπωτικά

IRIS SCAN

ΗΠΑ

Αναγνώριση ίριδος

1999

Ετήσιο

Αυτόµατος

Αποκλειστική διανοµή

1999

CELLULAR ITALIA

Ιταλία

Αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας

2000

Τριετής

Αυτόµατος

2000

TRENDWARE

ΗΠΑ

Αγορά δικτύωσης

2001

Εξάµηνη

Αυτόµατος

Αποκλειστική διανοµή
Μη Αποκλειστική
διανοµή

SUMMA

Σουηδία

1996

Αποκλειστική διανοµή
Defacto Αποκλειστική
διανοµή
Defacto Αποκλειστική
διανοµή

ΕΤΟΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
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1995
1990

2001

4.5 Πάγια περιουσιακά στοιχεία – Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
Η εταιρεία στις 30/6/2002 δεν κατείχε κανένα ιδιόκτητο ακίνητο.
Οι ενοικιαζόµενοι χώροι της εταιρείας περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:
Τοποθεσία
Ταύρος
Θεσ/νικη

Οδός
Ραφαηλίδου 1

Χρήση
Γραφεία-Αποθήκες

Μηνιαίο Μίσθωµα
19.100 ευρώ

Ν.Μαντζάρου 11

Γραφεία-Αποθήκες

1.705,89 ευρώ

Λήξη Μίσθωσης
2010
2006

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η µεταβολή της λογιστικής αξίας των παγίων της εταιρείας για την τελευταία τριετία:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ

Ι.ΑΣΩΜΑΤΕΣ
ΑΚΙΝΗΤOΠΟIΗΣΕΙΣ
ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κτίρια & Τεχνικά Εργα
Μηχ/τα,Τεχνολ.Εγκ/σεις
,Λοιπός εξοπλισµός
Μεταφορικά Μέσα
Επιπλα & λοιπός
εξοπλισµός
ΣΥΝΟΛΟ

(ποσά σε ευρώ)
Αναπόσβεστη
αξία 30/6/2002

Αξία
Κτήσης
30/6/1999

Προσθήκες
(Μειώσεις)
1/7/199930/6/2002

Συνολική
Αξία
Κτήσεως
30/6/2002

Συσ/µένες
Αποσβέσεις
30/6/1999

Αποσβέ
σεις
1/7/1999 –
30/6/2002

Συσ/µένες
Αποσβέσεις
30/6/2002

113.264,86

2.289,07

115.553.93

104.650,86

9.203,93

113.854,80

1.699,13

101.722,23

1.694.788,31

1.796.510,54

80.344,38

5.284,27

85.628,65

1.710.881,89

26.158,10

(18.636,97)

7.521,13

17.626,89

(11.854,08)

5.772,81

1.748,32

108.427,98

(23.281,45)

85.146.53

51.803,70

834,26

52.637,97

32.508,56

393.503,89

171.299,70

564.803,59

321.332,17

(28.232,54)

293.099,63

271.703,96

743.077,06

1.826.458,66

2.569.535,71

575.758,00

(24.764,15)

550.993,85

2.018.541,87

Επί των προαναφερθέντων παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα
βάρη.
Για λογαριασµό της εταιρείας είχαν εκδοθεί έως την 30/6/2002 οι ακόλουθες εγγυητικές επιστολές.
Εγγυητική Επιστολή
σε
CELLULAR
GETRONICS

Τράπεζα

Νο Ε/Ε

EFG Eurobank Ergasias
Εθνική Τράπεζα

81409153
91408-8

Νόµισµα

Ποσό
102.873,07
587.000,00

ευρώ
ευρώ

Η εταιρεία έχει λάβει για την εξασφάλιση απαιτήσεων από την Informer AE εγγυητική επιστολή ύψους 43.609,68 ευρώ
από την Εµπορική Τράπεζα Ελλάδος (Νο 4976/025) και από την εταιρεία Κλουκίνας-Λάππας Α.Ε. εγγυητική επιστολή
ύψους 146.735,14 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Νο 14612124788)

4.6 Επενδύσεις
Στις επενδύσεις της εταιρείας κατά την τελευταία χρήση συµπεριλαµβάνονται και αντληθέντα κεφάλαια από την
τελευταία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά την εισαγωγή της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις κυριότερες επενδύσεις κατά την τελευταία τριετία.
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(ποσά σε ευρώ)

1999/2000
79.979,16
704,33
2.945,10
1.504,45
72.847,74
157.980,78

Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων –τεχνικά έργα
Μηχ.-Τεχνικές Εγκατ. & λοιπός µηχαν.εξοπλ.
Μεταφορικά µέσα
Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός
Εξαγορές σε εταιρείες εσωτερικού
Εξοδα µετεγκατάστασης & εγγύηση ενοικίου
ΣΥΝΟΛΟ

2000/2001
706.120,84
1.584,74
37.275,75
39,33
27.194,03
91.202,29
5.099.851,36
145.267,79
6.108.536,12

2001/2002
580.756,45
1.739.235,20
1.209,79
4.617,26
193.688,05
44.388,80
2.563.895,55

Σηµείωση :Από το ποσό των εξαγορών σε εταιρείες εσωτερικού οφείλεται ποσό συνολικής αξίας 587.000,00 ευρώ.

5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

5.1 ∆ιοίκηση – ∆ιεύθυνση Εργασιών
Tο επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eταιρίας εγκρίθηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της 31ης ∆εκεµβρίου 1999 (ΦΕΚ 6907/23/8/99) . Η θητεία του είναι 5ετής και λήγει στις 20/03/2004. Η
σύνθεσή του έχει ως εξής:
Χρήστος Παπαθάνος του Αριστείδη

Πρόεδρος και
Σύµβουλος.

Νίκος Τόλης του Κων/νου

Αντιπρόεδρος

Αγγελική Σαράτση του Φωτίου

Μέλος

Λευτέρης Στρογγιόγλου του Νικολάου

Μέλος

Κώστας Φωταράς του Μόσχου

Μέλος

Ειρήνη Πανταζή του Θεοφάνη

Μέλος

Γεώργιος Μπρούµας του ∆ηµητρίου

Μέλος

∆ιευθύνων

Κατά την χρήση 2001/2002 οι συνολικές αµοιβές των µελών του ∆.Σ. της εταιρείας ανήλθαν:
α)σε ποσό 154 χιλ. ευρώ λόγω της υπαλληλικής τους σχέσης µε την εταιρεία
γ)σε ποσό 70 χιλ.ευρώ για έξοδα παραστάσεως µελών
Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για αµοιβές σε µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών του οµίλου
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, ανέρχεται στο ποσό των 285 χιλ. ευρώ λόγω της υπαλληλικής τους σχέσης
µε τον όµιλο και 84 χιλ.ευρώ για έξοδα παραστάσεως µελών.
Η CPI A.E. διοικείται από ένα επιτελείο έµπειρων στελεχών, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα παρακάτω:
•

Χρήστος Παπαθάνος του Αριστείδη, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Γεννήθηκε το 1948. Αποφοίτησε από το 10ο Γυµνάσιο Αθηνών και σπούδασε µαθηµατικά στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών. Έκανε το µεταπτυχιακό του σαν Πολιτικός Μηχανικός στο «Ecole des Travaux Public du Battiment et
de l’ Industry». Εργάσθηκε για µια δεκαετία σαν Πολιτικός Μηχανικός πραγµατοποιώντας επιχειρηµατική
καριέρα στον κατασκευαστικό και εργοληπτικό τοµέα. Στον κλάδο της πληροφορικής έχει εικοσαετή εµπειρία
αφού εισήλθε το 1983 συν-ιδρύοντας την ΑΤΚΟ ΑΕΒΕ από την οποία απεχώρησε το 1990 ιδρύοντας την CPI
A.E. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
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•

Κωνσταντίνος Φωταράς του Μόσχου, ∆ιευθυντής Πωλήσεων & Logistics
Γεννήθηκε το 1948. Είναι απόφοιτος του πανεπιστήµιου του N.Jersey σαν Αναλυτής Προγραµµατιστής. Έχει
δουλέψει από το 1978 έως το 1990 στη ΧΕRΟΧ όπου και αποχώρησε σαν διευθυντής πωλήσεων µεγάλων
λογαριασµών. Εντάχθηκε στη CPI A.E. το 1990 σαν ∆ιευθυντής Πωλήσεων.

•

Ελευθέριος Στρογγιόγλου του Νικολάου, Οικονοµικός ∆ιευθυντής
Γεννήθηκε το 1956. Απόφοιτος των ΚΑΤΕΕ στο τµήµα Λογιστικής και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και πτυχιούχος
παιδαγωγικής. Στη συνέχεια αποφοίτησε από το τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ µε ειδίκευση στην
Λογιστική. Έχει δουλέψει σαν Προϊστάµενος Λογιστηρίου και Πωλήσεων στην Α&Α ΓΙΑΛΠΑΣ Α.Ε.Β.Ε. µέχρι το
1986 και σαν οικονοµικός διευθυντής στον όµιλο Παπαδηµητρίου µέχρι το 1992. Από το 1992 και µετά
εργάζεται στην CPI Α.Ε. σαν Οικονοµικός ∆ιευθυντής.

•

Κωνσταντίνος Μπουρνελάς του Αθανάσιου, Τεχνικός ∆ιευθυντής
Γεννήθηκε το 1960. Σπούδασε Ηλεκτρονικός στις σχολές Κοντοράβδη και ΣΕΤΕΛ. Έχει δουλέψει στη SOUND
HELLAS σαν Τεχνικός ∆ιευθυντής, ∆ιευθυντής Πωλήσεων και διευθυντής Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης
από το 1984 έως το 1992. Στη συνέχεια εργάστηκε στη SONY Hellas σε διάφορες θέσεις όπως Προϊστάµενος
Τεχνικού τµήµατος, Υπεύθυνος ∆ικτύου Εξουσιοδοτηµένου Σέρβις κλπ. Στην CPI Α.Ε. εργάζεται από το 1997.

•

Ελένη Πίγκα του ∆ηµητρίου, ∆ιευθύντρια Υποκαταστήµατος Βόρειας Ελλάδας
Γεννήθηκε το 1963 στην Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το κολέγιο Ανατόλια και στην συνέχεια έκανε σπουδές
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στην Βιοµηχανική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Οι µεταπτυχιακές της σπουδές έγιναν σε
Computer Science και Information Systems στο πανεπιστήµιο του San Fransisco. Ιδρυτής από το 1986
εταιρείας πληροφορικής στην Θεσσαλονίκη, εντάχθηκε στην CPI Α.Ε. το 1992 δηµιουργώντας το
υποκατάστηµα από το µηδέν.

•

Γεώργιος Αργυρούδης του Αργυρίου, ∆ιευθυντής Marketing
Γεννήθηκε το 1956. Είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστήµιου Αθηνών και έχει κάνει
µεταπτυχιακές σπουδές σε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration) στο πανεπιστήµιο Northeastern
της Βοστόνης και στο κολέγιο New Hampshire του Manchester. Έχει δουλέψει ως Product Manager και
∆ιευθυντής Marketing στις εταιρείες ∆ΕΛΤΑ Α.Ε., CUSSONS MANCHESTER, SCHOLL HELLAS, SEGRAM
HELLAS και I.Q.S. Στην Εταιρεία εργάζεται από το Μαίο του 2000.

•

Τσαδήµα Σοφία του Γεωργίου, ∆ιεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων
Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τµήµατος Αγγλοµαθών Βοηθών ∆ιοίκησης της DIDACTA
και έχει εργασθεί ως Βοηθός Μarketing και ∆ιοίκησης από το 1979 στις εταιρείες Ψυκτική Ελλάδος Α.Ε.,
Βιοφαρµ ΑΒΕΕ, Χαρλένικ Ελλάς Α.Ε. και Γ.Α. Κεράνης ΑΒΕΝΕ. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεµινάρια
σχετικά µε το Management, τις ∆ηµόσιες Σχέσεις, το Marketing, την ∆ιοίκηση Ανθρωπ. Πόρων και τους Εργατ.
Νόµους και εργάζεται στην CPI A.E. από τον Νοέµβριο του 1999.

Κατά την χρήση 2001/2002, οι συνολικές ετήσιες µικτές αποδοχές των ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας που
παρουσιάζονται παραπάνω, µη συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
ανήλθαν σε 191 χιλ. ευρώ (µέγιστο 50 χιλ. ευρώ και ελάχιστο 16 χιλ. ευρώ ανά διευθυντικό στέλεχος).
Όλα τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν Ελληνική υπηκοότητα.
Η ταχυδροµική διεύθυνση των στελεχών της Εταιρείας είναι: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Τ.Κ. 17 778.
Μεταξύ των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας δεν υπάρχουν συγγενικές σχέσεις µέχρι
δευτέρου βαθµού.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τα στελέχη της ∆ιεύθυνσης της δεν έχουν καταδικασθεί
τελεσίδικα για πράξεις ατιµωτικές, ούτε για οικονοµικά εγκλήµατα, ούτε είναι αναµεµειγµένα σε δικαστικές
εκκρεµότητες που αφορούν σε πτώχευση, εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης:α) Επιχειρηµατικής
δραστηριότητας β) Χρηµατιστηριακών συναλλαγών γ) Επαγγέλµατος του συµβούλου επενδύσεων,διευθυντικό
στέλεχος Τραπεζών,δ) Ασφαλιστικών εταιρειών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακής εταιρείας κλπ.
Σηµειώνεται ότι εκτός από τις συναλλαγές που αναφέρονται παραπάνω, ουδεµία άλλη επιχειρηµατική σχέση ή
συναλλαγή υπήρξε κατά την τελευταία και τρέχουσα χρήση µεταξύ των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των
στελεχών µε την εταιρεία.
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5.2 Συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. και των κυρίων Μετόχων στο ∆.Σ. και στο κεφάλαιο άλλων
εταιρειών
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των κυρίων
µετόχων της Εταιρείας στη ∆ιοίκηση άλλων εταιρειών και τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής τους στο κεφάλαιο
άλλων εταιρειών µε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%:
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Μέλος ∆.Σ. ή Κύριος
Εταιρεία
Θέση ∆.Σ.
% Συµµετοχής
Μέτοχος
ΠρόεδροςΧρήστος Παπαθάνος του
•
MDI A.E.
∆ιευθ.Σύµβ.
Αριστείδη
36,09%
•
ΑΤΚΟΣΟΦΤ Α.Ε.
Μέλος
•
Fiber Systems & Networks
Πρόεδρος20,97%
Νίκος Τόλης του Κων/νου
•
∆ΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.
∆ιευθ.Σύµβ.
Μέλος
25%
•
ΜΕΤΡΑΚ Α.Ε.
∆ιαχειριστής
18,7%
•
ΜΕΤΡΑΚ Ε.Π.Ε.
∆ιαχειριστής
25%
•
UROMAT E.Π.Ε.
Αντιπρόεδρος
25%
•
ΝΕΑ ΓΗ Α.Ε.
Αντιπρόεδρος•
∆ΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ
∆ιευθ.Σύµβ.
∆ιαχειριστής
•
FREEWING SH.A
∆ιαχειριστής
•
ΚΟΙΝ.ΓΕΚ Α.Ε.-∆ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ
∆ιαχειριστής
•
ΚΟΙΝ.TODINI CEONSTRUZIONI
GENERALI SPA – ∆ΙΕΚΑΤ
ΑΤΕ
Στρογγιόγλου Ελευθέριος
Μέλος
•
MDI A.E.
του Νικολάου
Μέλος
•
ΑΤΚΟΣΟΦΤ Α.Ε.
Μέλος
Χατζηαντώνης –Φωταράς
•
Fiber Systems & Networks
Κων/νος του Μόσχου
100%
ΟΚΙ Europe Ltd
•
OKI UK Limited
88%
•
OKI Systems UK Limited
100%
•
OKI Systems Ireland Limited
100%
•
OKI Systems Italia Limited
100%
•
OKI Systems Denmark ltd
100%
•
OKI Systems Holland Limited
100%
•
OKI Systems Sweden Limited
100%
•
OKI Systems Norway Limited
100%
•
OKI Systems France Limited
100%
•
OKI Systems Iberica SA
100%
•
OKI Systems Finland Oy
100%
•
OKI Systems Polska Sp Zoo
100%
•
OKI Systems Czeck and Slovak
100%
sro
100%
•
OKI Systems Hungary Kft
100%
•
OKI Systems Holdings
100%
Company
100%
•
Olympia Maquinas de Oficina
Sa
•
Olympia Cataluna SA

Επιπλέον αναφέρεται ότι οι Εταιρείες BANSARA TRADING LTD και WORLD EXPLORER INTERNATIONAL S.A.
είναι συµφερόντων του κ. Χ. Παπαθάνου.
Τα µέλη του ∆.Σ. και οι κύριοι µέτοχοι της CPI A.E. δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση ή στο κεφάλαιο
άλλων εταιρειών µε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε
σχέση µε άλλες εταιρείες, εκτός των παραπάνω και εκείνων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 10 περί Συνδεδεµένων
Εταιρειών. Επιπλέον, ουδεµία επιχειρηµατική σχέση υφίσταται µεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών στο
κεφάλαιο και στη ∆ιοίκηση των οποίων συµµετέχουν τα µέλη ή/και οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρείας, πλην εκείνων
που αναφέρονται στο κεφάλαιο 10 περί Συνδεδεµένων Εταιρειών.

18

5.3 Οργανόγραµµα

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ &
LOGISTICS

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
MARKETING

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Β. ΕΛΛΑ∆ΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ HUMAN
RESOURCES

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

LOGISTICS
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΜΗΜΑ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ
LOGISTICS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ

5.4 Ανθρώπινο δυναµικό
Η εταιρεία απασχολούσε στις 30/6/2002 85 άτοµα ως µόνιµο προσωπικό.
Ολοι οι εργαζόµενοι της εταιρείας αµείβονται µε µηνιαίο µισθό, η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό αµειβόµενο µε
ηµεροµίσθιο(εργατοτεχνίτες).
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του προσωπικού κατά την τελευταία τριετία.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
∆ιοικητικό
Προσωπικό
Εργατοτεχνίτες
ΣΥΝΟΛΟ

1999/2000
Μέσος όρος
∆απάνες
προσωπικού
προσωπικού
65
1.390.594,05
65

1.390.594,05

2000/2001
Μέσος όρος
∆απάνες
προσωπικού
προσωπικού
81
1.501.420,01
81

1.501.420,01

2001/2002
Μέσος όρος
∆απάνες
προσωπικού
προσωπικού
85
1.595.327,74
85

Αριθµός απασχολουµένου προσωπικού του οµίλου την 30/6/2002 110 άτοµα.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η διάρθρωση του προσωπικού της εταιρείας κατά βαθµίδα εκπαίδευσης.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙ∆Α ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Βαθµίδα εκπαίδευσης
30/6/2002
Πτυχιούχοι ΑΕΙ
20
Πτυχιούχοι ΤΕΙ
16
Λοιπό προσωπικό
49
ΣΥΝΟΛΟ
85
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%
23,5%
18,8%
57,6%
100%

1.595.327,74

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
6.1 Εξέλιξη κύκλου εργασιών και αποτελεσµάτων χρήσης
( σε χιλ. ευρώ )

30/06/2000

30/6/2001

30/06/2002

17.421

18.732

18.620

387

505

605

Σύνολο Κύκλου Εργασιών

17.808

19.237

19.225

Μείον: Κόστος Πωληθέντων

12.969

14.333

14.509

4.839

4.904

4.716

27,2%

25,5%

24,5%

15

104

99

4.854

5.008

4.815

1.160

1.356

1.659

1.311

1.182

1.258

2.471

2.538

2.917

13,9%

13,1%

15,2%

2.383

2.470

1.898

13,4%

12,8%

9,9%

Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα

413

366

141

Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα

428

76

89

2.368

2.760

1.950

% επί κύκλου εργασιών

13,3%

14,3%

10,2%

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι

27

35

6

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι

228

82

31

2.167

2.713

1.925

12,2%

14,1%

10,0%

176

314

448

1.991

2.399

1.477

11,2%

12,4%

7,7%

812

839

531

15

10

0

0

39

37

1.164

1.511

909

6,5%

7,8%

4,8%

50

0

0

1.114

1.511

909

6,2%

7,8%

4,8%

Κύκλος Εργασιών από :
Εµπορική ∆ραστηριότητα
Παροχή Υπηρεσιών

Μικτό Κέρδος
% επί κύκλου εργασιών
Πλέον: Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο
Μείον: Έξοδα διοικήσεως (προ αποσβέσεων)

(1)

Έξοδα διαθέσεως
Σύνολο Εξόδων
% επί κύκλου εργασιών
Λειτουργικό Αποτέλεσµα
% επί κύκλου εργασιών

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων

Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων
% επί κύκλου εργασιών
Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές)
Κέρδη προ φόρων
% επί κύκλου εργασιών
Μείον: Φόρος χρήσης και λοιποί φόροι
Μείον: Αµοιβές ∆.Σ.
Μείον: ∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης ,αµοιβές ∆.Σ και
διανοµή κερδών στο προσωπικό
% επί κύκλου εργασιών
Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουµένων
χρήσεων
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές
∆.Σ,διανοµή κερδών στο προσωπικό και φόρους
φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων
% επί κύκλου εργασιών
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

30/06/2000

30/6/2001

30/06/2002

1.991

2.399

1.477

(65)

(57)

0

0

(200)

(416)

Πλέον αποσβέσεις παγιοποιηµένων δαπανών

73

83

157

Απαξίωση αποθεµάτων

(6)
1.993

2.225

1.218

812

839

531

15

10

0

0

39

37

1.166

1.337

650

50

0

0

1.116

1.337

650

Κέρδη προ φόρων
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Παγιοποιηµένες δαπάνες

Αναµορφωµένα Κέρδη προ φόρων
Μείον: Φόρος χρήσης και λοιποί φόροι
Μείον: Αµοιβές ∆.Σ.
Μείον: ∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό
Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσης,
αµοιβές ∆.Σ. και διανοµή κερδών στο προσωπικό
Μείον φόροι φορολογικού ελέγχου
Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσης,
αµοιβές ∆.Σ., διανοµή κερδών στο προσωπικό &
φόρους φορολογικού ελέγχου

Σηµειώσεις
1
Σηµειώνεται ότι το σύνολο των αποσβέσεων ενσωµατώνεται στα έξοδα διοικήσεως.
2
Στη χρήση 2001/2002 η Εταιρεία δεν κατέβαλε αµοιβές ∆.Σ. από τα προς διανοµή κέρδη των εν λόγω χρήσεων. Από τα προς
διανοµή κέρδη των χρήσεων 1999/2000 και 2000/2001 η Εταιρεία κατέβαλε το ποσό των 15 χιλ. ευρώ,και 10 χιλ. ευρώ
αντιστοίχως ως αµοιβές από ποσοστά µελών διοικητικού συµβουλίου.
3
Για την αναµόρφωση των κερδών προ και µετά από φόρους λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή –
Λογιστή που πραγµατοποίησε τον τακτικό οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο της Εταιρείας (βλ. Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού
Ελεγκτή/Λογιστή,σελ. 45)
4
Για την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων, οι φόροι φορολογικού ελέγχου έχουν επιµεριστεί στις χρήσεις από τις οποίες
προέκυψαν.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

30/6/2002

(σε χιλ. ευρώ )
Μετοχές

9.907.500

Ονοµαστική αξία µετοχής

0,30

Ιδια Κεφάλαια

7.436

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

0

Αναπόσβεσυες παγιοποιηµένες δαπάνες

(463)

Αναµορφωµένα Ιδια Κεφάλαια

6.973

Σηµειώσεις
3

Για την αναµόρφωση των ιδίων κεφαλαίων λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που
πραγµατοποίησε τον τακτικό οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο της Εταιρείας (βλ. Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού
Ελεγκτή/Λογιστή,σελ. 45)
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Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε 19.225 χιλ. ευρώ την εταιρική χρήση 01/07/2001-30/06/2002 από
19.237 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σηµειώνοντας οριακή µείωση της της τάξης του 0,1%.
Επισηµαίνεται ότι από 01.07.2001 έως 30.06.2002 η εταιρία δεν είχε συµµετοχή στην υλοποίηση έργων του
ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα, το σύνολο των οποίων έχει µετατεθεί για το επόµενο έτος, και για το λόγο αυτό δεν
υπήρχε αύξηση των πωλήσεων.
Περιθώριο Μικτού Κέρδους
Το περιθώριο µικτού κέρδους για την χρήση 01/07/2001-30/06/2002 ήταν 24,5 % επί των πωλήσεων το οποίο
παρουσιάζει µείωση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 1 ποσοστιαία µονάδα περίπου. Η µείωση στα
µικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους παράγοντες:
α) Στην έκδοση προς τους πελάτες εντός του εξεταζόµενης εταιρικής χρήσης πιστωτικών τζίρου που την
προηγούµενη χρήση είχαν βαρύνει διαφορετική περίοδο. Πιο συγκεκριµένα εκδόθηκαν τον µήνα Ιούλιο του 2001
πιστωτικά πελατών εξαµήνου που την προηγούµενη χρήση τα αντίστοιχα πιστωτικά είχαν εκδοθεί τον µήνα Ιούνιο
(€ 60 χιλ. περίπου).
β) Στην πώληση κάτω του κόστους µέρους των αργά κινουµένων προϊόντων (stock). Εκ της αιτίας αυτής το µικτό
κέρδος µειώθηκε κατά € 30 χιλ. περίπου.
Έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιάθεσης
Το σύνολο των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης (έχοντας αφαιρεθεί οι ενσωµατωµένες αποσβέσεις)
ανήλθε σε 2.917 χιλ. ευρώ στην εταιρική χρήση 01/07/2001-30/06/2002 σε σχέση µε 2.538 χιλ. ευρώ την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ως ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών το σύνολο των εξόδων διοικητικής
λειτουργίας και διάθεσης (έχοντας αφαιρεθεί οι ενσωµατωµένες αποσβέσεις) της διαχειριστικής χρήσης 2001/2002
ανήλθε σε 15,2% σε σχέση µε 13,1% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα
Τα έκτακτα αποτελέσµατα της Εταιρίας ανήλθαν σε 52 χιλ. ευρώ περίπου τη διαχειριστική χρήση 2001/2002 από
290 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο σηµειώνοντας µείωση κατά 238 χιλ. ευρώ, η οποία οφείλεται κατά
κύριο λόγο στη µείωση της συµµετοχής των προµηθευτών της Εταιρίας στη διαφηµιστική δαπάνη των προϊόντων
τους (co-op funds, market development funds, achievement funds), κατά 210 χιλ. ευρώ περίπου. Η µείωση αυτή
οφείλεται στη διεθνή ύφεση η οποία παρατηρείται από τις αρχές του 2001 στον τοµέα της τεχνολογίας.
Χρεωστικοί Τόκοι
Οι χρεωστικοί τόκοι της εταιρίας ανήλθαν σε 31 χιλ. ευρώ περίπου την εταιρική χρήση 2001/2002 από 82 χιλ. ευρώ
την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 62%.
Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε 448 χιλ. ευρώ περίπου την εταιρική χρήση 2001/2002 από 314 χιλ. ευρώ
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 43%. Οι αυξηµένες αποσβέσεις οφείλονται
σε ποσά τα οποία διατέθηκαν για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος της εταιρίας, όπως αυτό είχε
εγκριθεί από το Χ.Α.Α., καθώς και στα έξοδα µετεγκατάστασης της έδρας της εταιρίας.
Κέρδη προ Φόρων
Ως απόρροια των ανωτέρω, τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε 1.477 χιλ. ευρώ για την περίοδο
01/07/2001-30/06/2002 από 2.399 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
H µείωση στα κέρδη προ φόρων προήλθε από τη µείωση του περιθωρίου µικτού κέρδους, στην οποία συνέβαλαν
οι εξής παράγοντες:
• Η µη υλοποίηση έργων Πληροφορικής από το ∆ηµόσιο µε το ρυθµό που απαιτεί το Γ’ ΚΠΣ προκαλεί αύξηση
του ανταγωνισµού µεταξύ των Ελλήνων προµηθευτών προκειµένου να διατηρήσουν τα µερίδιά τους.
• Τα χαµηλά αποθέµατα των προµηθευτών τεχνολογίας από το εξωτερικό, στοιχείο το οποίο οδηγεί σε πτώσεις
των τιµών και αύξηση του ανταγωνισµού.
• Η είσοδος στις νέες αγορές, όπου τα µεγέθη είναι ακόµη σχετικά µικρά, κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η
δηµιουργία οικονοµιών κλίµακος και η βελτιστοποίηση του περιθωρίου µικτού κέρδους.
• Η µείωση των επιστροφών από τους προµηθευτές λόγω της διεθνούς ύφεσης.
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6.2 Ανάλυση ισολογισµών

( σε χιλ. ευρώ )

30/06/2000

30/06/2001

30/06/2002

Έξοδα Εγκατάστασης

629

1.336

1.916

Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

425

665

965

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης

204

671

951

Ασώµατα Πάγια

114

116

116

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις

109

113

114

5

3

2

Ενσώµατα Πάγια

658

626

2.454

Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις

516

400

437

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια

142

226

2.017

15

2.369

4702

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια

Συµµετοχές & µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού

162

2.598

6.721

Αποθέµατα

1.720

1.938

2.007

Πελάτες - Γραµµάτια εισπρακτέα

2.175

3.145

2.696

Επιταγές εισπρακτέες

2.774

3.677

3.340

717

544

699

16

315

60

7.402

9.619

8.802

0

202

151

7.768

13.090

16.625

56

3.055

1.679

1.673

1.938

2.972

0

0

0

Αποθεµατικά κεφάλαια

99

4.303

3.317

Αποτελέσµατα εις νέον

248

681

1.147

2.020

6.922

7.436

122

120

149

Λοιπές απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού
Μεταβατικοί Λογ/σµοί Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Λογαριασµοί Τάξεως
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο
Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

0

0

3.046

Προµηθευτές - Γραµµάτια & Επιταγές Πληρωτέες

2.030

3.599

3.744

Τράπεζες, λογ/µοί βραχυπρ. Υποχρεώσεων

1.324

1

790

Φόροι - Τέλη – Ασφαλιστικά ταµεία

1.329

1.343

896

911

991

396

17

33

109

Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογ/σµοί Παθητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Λογαριασµοί Τάξεως

23

15

51

39

5.626

6.018

5.974

0

30

20

7.768

13.090

16.625

56

3.055

1.679

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα Εγκατάστασης
Τα έξοδα εγκατάστασης αφορούν σε έξοδα που έχει πραγµατοποιήσει η εκδότρια για βελτίωση του µισθωµένου
ακινήτου που χρησιµοποιεί ως έδρα της καθώς και σε έξοδα που αφορούν στην είσοδο της εταιρίας στο ΧΑΑ
ύψους 453 χιλ. ευρώ. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών την 30/06/2002 ήταν 951 χιλ. ευρώ στο οποίο
περιλαµβάνονται αναπόσβεστες δαπάνες ύψους 262 χιλ.ευρώ οι οποίες αφορούν τα έξοδα εισαγωγής στο Χ.Α.Α.
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις
Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις της CPI αφορούν σε έξοδα ερευνών και ανάπτυξης και το αναπόσβεστο υπόλοιπο
αυτών την 30/06/2002 ήταν 2 χιλ. ευρώ.
Ενσώµατες Aκινητοποιήσεις
Ο λογαριασµός “Κτίρια και Τεχνικά Έργα” ύψους 1.797 χιλ. ευρώ περίπου στις 30/06/2002 αφορά σε προσθήκες
και βελτιώσεις οι οποίες έχουν γίνει στο κτίριο της οδού Ραφαηλίδου 1 Ταύρος. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την
εγκύκλιο του ΕΣΥΛ 116/1992 οι προσθήκες και οι βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα τρίτων θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται στα Ασώµατα Πάγια και όχι στα Ενσώµατα Πάγια. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των
προσθηκών αυτών είναι 1.711 χιλ.ευρώ περίπου.
Συµµετοχές
Η CPI κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο των εξής εταιρειών :
Επωνυµία
MDI A.E.

Ποσοστό συµµετοχής
99,99%

Fiber Systems & Networks Α.Ε.
ΑΤΚΟΣΟΦΤ Α.Ε.
Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας – Ακρόπολις

Ποσό εξαγοράς σε ευρώ
4.799.777,99

45%

162.380,00

3,76%

176.082,17

1%

6.000,00

ΒΕΠΕ Α.Ε.

Aποθέµατα
Τα αποθέµατα παρουσιάζουν αύξηση καθώς από 1.938 χιλ. ευρώ στις 30/06/2001 αυξήθηκαν σε 2.007 χιλ. ευρώ
στις 30/06/2002 ήτοι αύξηση 3,5%. Η αποτίµηση των αποθεµάτων έγινε κατά πάγια τακτική µε τη µέθοδο του
Μέσου Σταθµικού Κόστους
Πελάτες
Ο λογαριασµός Πελάτες ανήλθε στις 30/06/2002 σε 2.696 χιλ. ευρώ µε το µεγαλύτερο ποσοστό ενηλικίωσης 60%
περίπου, από 0-30 µέρες.
Επιταγές Εισπρακτέες
Οι επιταγές εισπρακτέες στις 30/06/2002 ανήλθαν σε 3.340 χιλ. ευρώ µε το µεγαλύτερο ποσοστό ενηλικίωσης 66%
περίπου,από 0-60 µέρες.
Λοιπές Απαιτήσεις
Οι Λοιπές Απαιτήσεις στις 30/06/2002 αναφέρονται κυρίως σε «χρεώστες διάφορους» κατά ποσό 364 χιλ. ευρώ εκ
των οποίων 289 χιλ. ευρώ αφορούν προκαταβολή φόρου εισοδήµατος της επόµενης χρήσης και σε «λογ/σµο
διαχείρησης προκαταβολών και πιστώσεων» κατά ποσό 335 χιλ. ευρώ εκ των οποίων 307 χιλ. ευρώ αφορούν
ποσά επί αποδόσει λογαριασµού τα οποία διακινούνται µέσω των εξωτερικών συνεργατών (courier) για
διεκπεραίωση των εργασιών της εταιρείας σε τράπεζες εφορία κ.λ.π.
∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα της CPI ύψους 60 χιλ. ευρώ στις 30/06/2002 αφορούσαν κατά 6 χιλ. διαθέσιµα στο ταµείο και κατά 54
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χιλ. καταθέσεις σε λογαριασµούς όψεως.
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού
Οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού στις 30/6/2002 αναφέρονται σε έσοδα χρήσεως εισπρακτέα εντός της
εποµένης χρήσεως 43 χιλ ευρώ και εκπτώσεων αγορών της χρήσης 107 χιλ. ευρώ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων αυξήθηκε κατά την περίοδο 01/07/2001 – 30/06/2002, καθώς από 6.923 χιλ.
ευρώ στις 30/06/2001 ανέρχεται σε 7.436 χιλ. ευρώ στις 30/06/2002.
Προβλέψεις
Το υπόλοιπο του λογαριασµού “Προβλέψεις” στις 30/06/2002 αφορά προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού
ύψους 149 χιλ. ευρώ.
Yποχρεώσεις σε Φόρους - Tέλη και Ασφαλιστικούς Οργανισµούς
Οι υποχρεώσεις από φόρους και τέλη στις 30/06/2002 ανήλθαν σε 859 χιλ. ευρώ και αφορούν κυρίως φόρο
εισοδήµατος φορολογητέων κερδών ποσό που ανήλθε σε 360 χιλ. ευρώ και Φ.Π.Α. ο οποίος καταβλήθηκε στην
εφορία εντός των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2002 ποσού 474 χιλ. ευρώ.
Οι υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς κατά την 30/06/2002 ανήλθαν σε 37 χιλ. ευρώ και αφορούσαν
εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις ΙΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε και λοιπών ασφαλιστικών ταµείων.
∆εν υπάρχουν οφειλές σε καθυστέρηση σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, στο δηµόσιο (φόρους) και σε τράπεζες.
Πιστωτές διάφοροι
Ο λογαριασµός “Πιστωτές ∆ιάφοροι” στις 30/06/2002 ανήλθε σε 39 χιλ. ευρώ και αφορά κυρίως διανοµή κερδών
στο προσωπικό της εταιρείας κατόπιν προτάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση
των µετόχων.
6.3 ∆ιάθεση των προ φόρων και αποσβέσεων κερδών
Τα προ φόρων και αποσβέσεων κέρδη της εταιρείας κατά έτος την τριετία διατέθηκαν ως εξής:
(ποσά σε χιλ. ευρώ)

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
1999/2000
2000/2001
Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων
2.167
2.713
ΣΥΝΟΛΟ
∆ιάθεση κερδών
Σύνολο Αποσβέσεων
Τακτικό Αποθεµατικό
Αποθεµατικά από απαλλασόµενα της
φορολογίας έσοδα
Αµοιβές ∆.Σ.
Κέρδη στο προσωπικό
Μέρισµα
Φόρος Χρήσης
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ

2.167

2.713

1.925
1.925

176
59

314
78

448
48

9
10
39
991
839

37
396
531

433
2.713

465
1.925

15
910
810
50
147
2.167
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2001/2002

6.4 Αποτελέσµατα µετά από φόρους και µέρισµα ανά µετοχή

Κέρδη µετά από φόρους σε χιλ. ευρώ
Μετοχές
Κέρδη ανά µετοχή σε ευρώ
Μέρισµα ανά µετοχή σε ευρώ

1999/2000
1.179
5.700.000
0,21
0,14

ΧΡΗΣΗ
2000/2001
1.560
6.605.000
0,24
0,15

2001/2002
947
9.907.500
0,10
0,04

Σηµείωση : Το µέρισµα της χρήσης 1999/2000 καταβλήθηκε σε σύνολο 6.605.000 µετοχών µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά
905.000 δραχµές µε την εισαγωγή του συνόλου των µετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.

6.5 Ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης
( σε χιλ. ευρώ)

30/06/2001

30/6/2002

18.134

19.565

665

2.468

Σύνολο Κύκλου Εργασιών

18.799

22.033

Μείον: Κόστος Πωληθέντων

13.851

15.025

4.948

7.008

26,3%

31,8%

105

85

5.053

7.093

1.388

3.441

1.327

1.336

2.715

4.777

14,4%

21,7%

2.338

2.316

12,4%

10,5%

Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα

372

177

Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα

81

91

2.629

2.402

% επί κύκλου εργασιών

14,0%

10,9%

Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι

45

41

Μείον: Χρεωστικοί τόκοι

84

46

2.590

2.397

13,8%

10,9%

317

466

2.273

1.931

% επί κύκλου εργασιών

12,1%

8,8%

∆ικαιώµατα µειοψηφίας

0

0

0%

0%

2.273

1.931

12,1%

8,8%

Κύκλος Εργασιών από :
Εµπορική ∆ραστηριότητα
Παροχή Υπηρεσιών

Μικτό Κέρδος
% επί κύκλου εργασιών
Πλέον: Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο
Μείον: Έξοδα διοικήσεως (προ αποσβέσεων)

(1)

Έξοδα διαθέσεως
Σύνολο Εξόδων
% επί κύκλου εργασιών
Λειτουργικό Αποτέλεσµα
% επί κύκλου εργασιών

Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων

Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων
% επί κύκλου εργασιών
Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές)
Κέρδη προ φόρων

% επι των κερδών προ φόρων
Κέρδη προ φόρων και µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας
% επί κύκλου εργασιών
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Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα

30/06/2001

30/6/2002

Κέρδη προ φόρων και µετά δικαιωµάτων µειψηφίας

2.273

1.931

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

(491)

(600)

Παγιοποιηµένες δαπάνες

(200)

(416)

84

158

Απαξίωση αποθεµάτων

(195)

(200)

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού

(182)

(223)

1.289

650

Χρήσης

Πλέον αποσβέσεις παγιοποιηµένων δαπανών

Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Κέρδη προ φόρων και
µετά δικαιωµάτων µειψηφίας

Σηµειώσεις
1
Σηµειώνεται ότι το σύνολο των αποσβέσεων ενσωµατώνεται στα έξοδα διοικήσεως.
2
Για την αναµόρφωση των κερδών προ και µετά από φόρους λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή –
Λογιστή που πραγµατοποίησε τον τακτικό οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο της Εταιρείας (βλ. Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού
Ελεγκτή/Λογιστή,σελ. 53)

Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Ιδία Κεφάλαια

30/6/2002

(σε χιλ. ευρώ)
Μετοχές
9.907.500
Ονοµαστική αξία µετοχής

0,30

Ενοποιηµένα Ιδια Κεφάλαια

5.916

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

(491)

Αναπόσβεστες παγιοποιηµένες δαπάνες

(463)

Απαξίωση αποθεµάτων

(195)

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού

(182)

Αναµορφωµένα Ενοποιηµένα Ιδια Κεφάλαια

4.585

Σηµειώσεις
3
Για την αναµόρφωση των ιδίων κεφαλαίων λήφθηκαν υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή που
πραγµατοποίησε τον τακτικό οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο της Εταιρείας (βλ. Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού
Ελεγκτή/Λογιστή,σελ. 53)
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6.6 Ενοποιηµένος Ισολογισµός
( σε χιλ. ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα Εγκατάστασης
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης
Ασώµατα Πάγια
Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια
Ενσώµατα Πάγια
Μείον: Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια
Συµµετοχές & µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
Αποθέµατα
Πελάτες - Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Λοιπές απαιτήσεις
∆ιαθέσιµα
Σύνολο Κυκλ/ντος Ενεργητικού
Μεταβατικοί Λογ/σµοί Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Λογαριασµοί Τάξεως
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο
Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου
Αποθεµατικά κεφάλαια
Αποτελέσµατα εις νέον
∆ιαφορές ενοποίησης
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές - Γραµµάτια & Επιταγές
Πληρωτέες
Τράπεζες, λογ/µοί βραχυπρ. Υποχρεώσεων
Φόροι - Τέλη – Ασφαλιστικά ταµεία
Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογ/σµοί Παθητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Λογαριασµοί Τάξεως

30/06/2001

30/06/2002

1.336
665
671
116
113
3
2.147
1.888
259
481
743
2.886
4.539
3.679
693
1.996
13.793
207
15.414
7.949

2.122
1.080
1.042
116
114
2
2.678
648
2.030
516
2.548
3.553
4.119
3.341
707
894
12.614
150
16.354
2.171

1.938
0
4.303
701
(1.993)
0
4.949
207
0

2.972
0
3.317
1.620
(1.993)
0
5.916
189
3.046

4.101

4.273

14
1.365
991
50
2.932
9.453
805
15.414
7.949

790
985
396
109
630
7.183
20
16.354
2.171

Σηµείωση :
1. Στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης 1/7/2000-30/6/2001 ενοποιήθηκε το αποτέλεσµα
της θυγατρικής “MDI A.E.” (πρώην GETRONICS HELLAS Α.Ε.) που αντιστοιχεί
από την ηµεροµηνία εξαγοράς 12-6-2001 µέχρι την 30-6-2001.
2. Στην θυγατρική MDI A.E. η εταιρεία κατέχει ποσοστό 99,99%.
Χρησιµοποιήθηκε η ολική µέθοδος ενοποίησης.
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6.7 Ταµειακές Ροές
Σον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι ταµειακές ροές της εταιρείας για την τελευταία τριετία
(ποσά σε χιλ. ευρώ)

Α/Α

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ
1999/2000

Α
Α

Α

Α

Β
Β

Ταµειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές)
δραστηριότητες
100 Ταµειακές Εισροές
101Πωλήσεις
102Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
103Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
104Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
105Πιστωτικοί τόκοι(καταθέσεων κ.λ.π.)
106Εσοδα χρεογράφων
107Πώληση χρεογράφων
108Μείωση απαιτήσεων
Αφαιρούνται:
109Αγορά χρεογράφων
110Αύξηση απαιτήσεων
Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Α 100)
200Ταµειακές Εκροές
Κόστος πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και
201 προβλέψεις)
202 Εξοδα λειτουργίας διοικήσεως
203Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως
204Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
205Εξοδα υποαπασχόλησης/αδράνειας
206Αλλα έξοδα
207Αύξηση αποθεµάτων
208Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού
209Μείωση µεταβατικών λογαριασµών Παθητικού
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην
210 τραπεζών & πλήν φόρων-τελών)
Αφαιρούνται:
211Μείωση αποθεµάτων
212Μείωση µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού
213Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών Παθητικού
Αύξηση Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην
214 Τραπεζών & πλήν φόρων-τελών)
Σύνολο Ταµειακών Εκροών (Α 200)
300Ταµειακές Εκροές Φόρων
301Φόροι Εισοδήµατος
302Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος Φόροι
303∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου
304Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη
Αφαιρείται:
305Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη
Σύνολο Ταµειακών Εκροών Φόρων(Α 300)
Ταµειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές)
δραστηριότητες (Α100-Α200-Α300)=Α
Ταµειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
100Ταµειακές Εισροές
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2000/2001

2001/2002

17.808
15
411
0
26
0
0
0
0
0
1.444
16.816

19.237
104
354
3
35
0
0
0
0
0
1.716
18.017

19.225
99
138
4
6
0
0
585
0
0
0
20.057

12.968
1.121
0
1.312
0
335
722
0
0

14.333
1.350
0
1.182
0
60
218
202
0

14.509
1.630
0
1.258
0
43
69
0
10

285
0
0
6
0

0
0
0
0
30

0
0
0
51
0

0
16.737

4.470
12.845

209
17.258

813
0
50
0
0
109
754

839
0
0
0
0
11
828

531
0
0
436
0
0
967

(675)

4.345

1.832

Β

Γ
Γ

Γ

101Πώληση ασώµατων ακινητοποιήσεων
102Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων
103Πώληση συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
104Μείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
105Εσοδα συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
Πιστωτικοί τόκοι(µακροπρόθεσµων κ.λ.π.
106 Απαιτήσεων)
Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Β 100)
200Ταµειακές Εκροές
201Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων
202Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων
203Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
204Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
205Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως
Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Β 200)
Ταµειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
(Β100-Β200)=Β
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
100Ταµειακές Εισροές
Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς
101 υπέρ άρτιο
102Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων
103Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Αύξηση Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
104 (λογαριασµοί Τραπεζών)
Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Γ 100)
200Ταµειακές Εκροές
201Μείωση (επιστροφή) µετοχικού κεφαλαίου
202Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων
203Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
204 (λογαριασµοί Τραπεζών)
205Τόκοι πληρωθέντες
206Μερίσµατα πληρωθέντα
207∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό
208Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως
Σύνολο Ταµειακών Εκροών (Γ 200)
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
(Γ100-Γ200)=Γ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α+Β+Γ)
ΠΛΕΟΝ:ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

30

0
23
0
3
0

0
1
0
0
0

0
0
0
4
0

0
26

0
1

0
4

0
79
0
0
79
158

2
156
5.100
134
706
6.098

0
1.939
2.337
0
581
4.857

(132)

(6.097)

(4.852)

0
0
0

4.382
0
0

0
0
3.046

998
998

0
4.382

789
3.835

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
229
0
0
0
229

1.323
82
911
0
15
2.330

0
31
991
39
10
1.070

769
(38)

2.052
300

2.765
(256)

53
16

16
316

316
60

6.8 Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές
Σον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι ενοποιηµένες ταµειακές ροές του οµίλου για την χρήση 1/7/200130/6/2002
(ποσά σε χιλ. ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Α/Α
ΑΝΑΛΥΣΗ
2001/2002
Ταµειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές)
Α
δραστηριότητες
Α 100Ταµειακές Εισροές
101Πωλήσεις
22.033
102Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
85
103Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
106
104Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
63
105Πιστωτικοί τόκοι(καταθέσεων κ.λ.π.)
41
106Εσοδα χρεογράφων
107Πώληση χρεογράφων
108Μείωση απαιτήσεων
699
Αφαιρούνται:
109Αγορά χρεογράφων
110Αύξηση απαιτήσεων
Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Α 100)
23.027
Α 200Ταµειακές Εκροές
Κόστος πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και
201 προβλέψεις)
15.025
202Εξοδα λειτουργίας διοικήσεως
3.459
203Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως
204Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
1.336
205Εξοδα υποαπασχόλησης/αδράνειας
206Αλλα έξοδα
45
207Αύξηση αποθεµάτων
667
208Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού
209Μείωση µεταβατικών λογαριασµών Παθητικού
785
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην
210 τραπεζών & πλήν φόρων-τελών)
2.047
Αφαιρούνται:
211Μείωση αποθεµάτων
212Μείωση µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού
56
213Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών Παθητικού
Αύξηση Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην
214 Τραπεζών & πλήν φόρων-τελών)
Σύνολο Ταµειακών Εκροών (Α 200)
23.309
Α 300Ταµειακές Εκροές Φόρων
301Φόροι Εισοδήµατος
531
302Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος Φόροι
303∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου
304Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη
392
Αφαιρείται:
305Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη
Σύνολο Ταµειακών Εκροών Φόρων(Α 300)
922
Ταµειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές)
δραστηριότητες (Α100-Α200-Α300)=Α
(1.204)
Ταµειακές ροές από Επενδυτικές
δραστηριότητες
Β
Β 100Ταµειακές Εισροές
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Β

Γ
Γ

Γ

101Πώληση ασώµατων ακινητοποιήσεων
102Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων
103Πώληση συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
104Μείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
105Εσοδα συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
Πιστωτικοί τόκοι(µακροπρόθεσµων κ.λ.π.
106 Απαιτήσεων)
Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Β 100)
200Ταµειακές Εκροές
201Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων
202Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων
203Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
204Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
205Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως
Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Β 200)
Ταµειακές ροές από Επενδυτικές
δραστηριότητες
(Β100Β200)=Β
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
100Ταµειακές Εισροές
Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και
101 διαφοράς υπέρ άρτιο
102Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων
103Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Αύξηση Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
104 (λογαριασµοί Τραπεζών)
Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Γ 100)
200Ταµειακές Εκροές
201Μείωση (επιστροφή) µετοχικού κεφαλαίου
202Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων
203Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
204 (λογαριασµοί Τραπεζών)
205Τόκοι πληρωθέντες
206Μερίσµατα πληρωθέντα
207∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό
208Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως
Σύνολο Ταµειακών Εκροών (Γ 200)
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
(Γ100-Γ200)=Γ
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α+Β+Γ)
ΠΛΕΟΝ:ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

34
8
43
1.942
44
691
2.677
( 2.635)

0
3.046
776
3.822
46
991
39
10
1.086

2.736
(1.102)
1.996
894
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6.8 Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων
Οι πηγές και χρήσεις κεφαλαίων της εταιρείας για την τελευταία τριετία έχουν ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ & ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
(σε χιλ.ευρώ)
1999/2000 2000/2001 2001/2002 Σύνολο
Πηγές κεφαλαίων
Κέρδη προ φόρων
1.991
2.399
1.477
5.867
Αποσβέσεις
176
314
448
938
Προβλέψεις
123
21
74
218
Χρησιµοποίηση προβλέψεων προηγ.χρήσεων
(56)
(94)
(16)
(166)
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά
0
265
0
265
Μεταβολή στα ποσά προοριζόµενα για αύξηση
0
4.117
0
4.117
µετοχικού κεφαλαίου
Αύξηση µακροπροθέσµων τραπεζικών υποχρεώσεων
0
0
3.043
3.043
Αυξηση λοιπών µακροπροθέσµων υποχρεώσεων
0
0
3
3
Αυξηση βραχυπροθέσµων τραπεζικών υποχρεώσεων
998
0
789
1.787
Πώληση παγίων
23
1
0
24
Μείον:Κέρδη (ζηµιές)από πώληση παγίων)
(6)
0
(1)
(7)
ΣΥΝΟΛΟ
3.261
7.023
5.819
16.103
Χρήσεις Κεφαλαίων
Μεταβολη κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή διαθεσίµων
Αύξηση εξόδων εγκατάστασης
Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων
Αυξηση (µείωση) συµµετοχών & λοιπών
µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
Μείωση λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Μείωση βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού
∆ιανεµόµενα µερίσµατα
Αµοιβές ∆Σ
∆ιανεµόµενα κέρδη στο προσωπικό
Παρακρατηθέντα µερίσµατα και κέρδη χρήσης για
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
Φόροι εισοδήµατος,φόροι αποθεµατικών,λοποί φόροι
χρήσης & φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουµένων
χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
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1.355
(38)
79
79
0

(2.577)
300
706
156
2

258
(256)
581
1939
0

(964)
6
1.366
2.174
2

(3)
0
0
911
15
0

5.234
0
1.323
991
10
39

2.333
0
396
0
37

7.564
0
1.323
2.298
25
76

0

0

0

0

863
3.261

839
7.023

531
5.819

2.233
16.103

6.9 Βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
Οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τη τελευταία τριετία εµφανίζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
1999/2000
∆είκτες εξέλιξης
Κύκλου εργασιών
Κερδών προ φόρων
Κερδών µετά από φόρους χρήσεις, αµοιβές ∆.Σ.και διανοµή
κερδών στο προσωπικό
Κερδών µετά από φόρους χρήσεις,αµοιβές ∆.Σ. διανοµή
κερδών στο προσωπικό & φόρους φορολογικού ελέγχου
προηγουµένων χρήσεων
Ενσώµατων παγίων (αξία κτήσης)
Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων

2000/2001

2001/2002

50,98%
75,67%

8,03%
20,50%

0,00%
-38,40%

80,92%

29,80%

-39.84%

444,72%
4,19%
34,50%

35,62%
-4,91%
106,95%

-39,84%
292,00%
127,16%

98,55%

34,65%

18,77%

26,04%

15,16%

11,02%

∆είκτες Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα
Αµεση Ρευστότητα

1,32
1,01

1,08
0,86

1,59
1,23

∆είκτες ∆ανειακής επιβάρυνσης
Ξένα/Ιδία Κεφάλαια
Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ιδία Κεφάλαια

2,84
0,65

1,29
0,00

1,21
0,11

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα (ηµέρες)
Απαιτήσεων
Προµηθευτών(επί των αγορών)
Αποθεµάτων

101
54
48

128
90
59

112
90
54

9,67%

2,98%

1,59%

10,32%
4,73%

3,31%
1,68%

2,06%
0,65%

∆είκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων)
Ιδίων Κεφαλαίων
Συνολικών απασχολούµενων Κεφαλαίων

∆είκτες χρηµατοοικονοµικής Επιβάρυνσης
Χρηµ/κά Εξοδα/Κέρδη προ αποσβ.φόρων και τόκων
Χρηµ/κά Εξοδα/Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και φόρων
Χρηµ/κά Εξοδα/Μικτό Κέρδος

7. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
7.1 Συνοπτική περιγραφή των συµµετοχών της CPI A.E.
Επωνυµία

Ποσοστό συµµετοχής

MDI A.E.

99,99%

Fiber Systems & Networks Α.Ε.

45%

ΑΤΚΟΣΟΦΤ Α.Ε.

3,76%

Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας – Ακρόπολις ΒΕΠΕ

1%

Α.Ε.
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7.2 Εταιρείες που συµµετέχει η CPI A.E. µε ποσοστό συµµετοχής 10% και πάνω.
7.2.1 MDI A.E.
Η «MDI Υπηρεσίες και Συστήµατα Οργάνωσης Ανώνυµη Εταιρεία » µε το διακριτικό τίτλο «MDI A.E » και για τις
σχέσεις και συναλλαγές µε το εξωτερικό «MDI S.A. Systems and Services» συστήθηκε το 1968 µε την επωνυµία
«ΟΛΙΒΕΤΤΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 272/16.4.1968).
Η MDI A.E.είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών στην Νοµαρχία Αθηνών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε.
14418/01/Β/86/263(02) και η διάρκεια της έχει οριστεί σε 50 χρόνια.
Η έδρα της βρίσκεται στo ∆ήµο Ταύρου, Ραφαηλίδου 1, Τ.Κ. 17778 (τηλ. 210-4804500)
Η MDI A.E (πρώην GETRONICS Hellas A.E., πρώην Wang Global A.E. και πρώην Olivetti Hellas A.E.) ιδρύθηκε
το 1968 και προ της εξαγοράς της αποτελούσε την θυγατρική εταιρεία της GETRONICS NV. στην Ελληνική αγορά..
Η GETRONICS NV. είναι η εταιρεία που προέκυψε από την συγχώνευση των πολυεθνικών εταιρειών
GETRONICS NV. και Wang Laboratories Ltd.
Ο σκοπός της Getronics σύµφωνα µε το άρθρο 4 του καταστατικού της είναι:
1. Η διεξαγωγή εµπορίου αγορών και πωλήσεων κάθε είδους µηχανηµάτων, ηλεκτρονικών ή µη, εξοπλισµού
γραφείων, καταστηµάτων και τραπεζών, εξαρτηµάτων, ανταλλακτικών, πάσης φύσης εφαρµογών κλπ. που
εισάγει η Εταιρία από το εξωτερικό απευθείας (µε σύµβαση αντιπροσωπείας, διανοµής κλπ), ή
προµηθεύεται µέσω άλλων εισαγωγέων στην Ελλάδα, καθώς και η Εµπορία Συστηµάτων και η παροχή
Υπηρεσιών Τεχνολογικής ∆ικτύωσης και Πληροφορικής.
2. Η αγορά, ανταλλαγή, µίσθωση, πώληση οικοπέδων, η επ’ αυτών ανοικοδόµηση κάθε είδους ακινήτων, η
ίδρυση και λειτουργία εργοστασίου, αποθηκών καταστηµάτων κλπ. για τους σκοπούς της Εταιρίας.
3. Η αγορά ολικά ή µερικά Εταιριών ή προσωπικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό και ασχολούνται µε εργασίες του ιδίου ή ανάλογου περιεχοµένου µε τους σκοπούς της Εταιρίας,
όπως και η συµµετοχή της Εταιρίας σε τέτοιες επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής.
4. Κάθε συναφής προς το αντικείµενο των εταιρικών εργασιών, διεξαγωγή οποιασδήποτε µορφής
συναλλαγής, ενέργειας και πράξης σε κινητά και ακίνητα πράγµατα για επίτευξη βιοµηχανικού, εµπορικού,
οικονοµικού ή άλλου αποτελέσµατος.
5. Η εξαγωγή προϊόντων συναφών προς τις ως άνω δραστηριότητες της Εταιρίας και των εξαρτηµάτων και
ανταλλακτικών αυτών.
6. Η παραγωγή και εκµετάλλευση λογισµικού.
7. Η παροχή τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών οργάνωσης εγκατάστασης, επισκευής και προληπτικής ή
παρεµβατικής συντήρησης προς Οργανισµούς,εταιρείες ή ιδιώτες καθώς και η παροχή τέτοιων υπηρεσιών
για λογαριασµό τρίτων (Third Party Maintenance).
8. Η παροχή υπηρεσιών συµβουλών και υποστήριξης προς τρίτους καθώς και η παροχή υπηρεσιών πάσης
φύσεως για λογαριασµό τρίτων.
9. Η παροχή υπηρεσιών προς εταιρίες ή ιδιώτες για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.
10. H συµµετοχή της Εταιρίας σε διαγωνισµούς προµηθειών ή αναλήψεως έργων πληροφορικής.
Η MDI εξειδικεύεται σε υπηρεσίες συστηµάτων πληροφορικής του τραπεζικού χώρου. Το 80% του κύκλου
εργασιών της προέρχεται από τον τραπεζικό χώρο.
Ανάπτυξη & Υποστήριξη ολοκληρωµένων λύσεων λογισµικού
Σχεδιασµός, ανάπτυξη και υποστήριξη ολοκληρωµένων λύσεων (systems integration) σε επίπεδο system &
application software, µε ιδιαίτερη έµφαση στην τραπεζική πλατφόρµα καταστήµατος καθώς και σε µεταπτώσεις
(migration) από παλαιότερες πλατφόρµες σε νέες WinNT πλατφόρµες. H MDI A.E. διαθέτει στον τοµέα αυτό
εµπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε ετών.
Σχεδιασµός & Ανάπτυξη ∆ικτύων
Σχεδιασµός, υλοποίηση, επέκταση και υποστήριξη δικτύων καλύπτοντας όλο το φάσµα χρηστών (desktop,
workgroup & enterprise). Στις προσφερόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες:
Network Infrastructure, Network & System Management Solutions, Security Services and Solutions, Intranet
Infrastructure & Basic Services, Business Environment Solutions.
Για την επίτευξη των ανωτέρω, η MDI έχει εξασφαλίσει διεθνείς συµφωνίες µε κορυφαίους κατασκευαστές στο
χώρο των δικτύων και τηλεπικοινωνιών όπως: Cisco Systems, Lucent Technologies, AMP, Bay Networks.
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Εγκατάσταση, υποστήριξη και διαχείριση Αυτόµατων Μηχανών Συναλλαγής (ΑΤΜ)
Στον τοµέα αυτό η MDI A.E. έχει αναπτύξει κατάλληλη τεχνογνωσία και οργανωτική υποδοµή που της επιτρέπει
την υποστήριξη και την διαχείριση τέτοιων µηχανών
Προµήθεια και τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού (Hardware και Software maintenance)
H εταιρία συνεργάζεται µε επώνυµους κατασκευαστικούς οίκους προϊόντων πληροφορικής και αναλαµβάνει την
προµήθεια και υποστήριξη τόσο κατά την περίοδο της εγγύησης όσο και µε την λήξη αυτής. Η µεγάλη εµπειρία που
διαθέτει σε παραδοσιακές υπηρεσίες συντήρησης on-site(επιτόπου), καθώς και η αποκεντρωµένη δοµή της (πέντε
κέντρα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας καλύπτουν γεωγραφικά όλη την Ελλάδα) της δίνουν την δυνατότητα να
παρέχει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και µε τους βέλτιστους χρόνους απόκρισης τις υπηρεσίες αυτές. Στον
υποστηριζόµενο εξοπλισµό περιλαµβάνονται ενδεικτικά υπολογιστές, τερµατικά, εκτυπωτές, ειδικά περιφερικά,
ATMs, UPSs, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, συστήµατα δικτύων, system and application software.
Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα των Τραπεζικών εκτυπωτών Olivetti
H MDI ΑΕ είναι ο αποκλειστικός διανοµέας των τραπεζικών εκτυπωτών Olivetti στην Ελλάδα.. Οι εκτυπωτές αυτοί
που διαχειρίζονται τραπεζικά βιβλιάρια καταθέσεων, εκτύπωση διαβατηρίων, αδειών οδήγησης κλπ, αποτελούν το
de facto standard της συγκεκριµένης αγοράς κατέχοντας την πρώτη θέση σε πωλήσεις
Ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις τραπεζικών καταστηµάτων
Η MDI δραστηριοποιείται στην ολοκληρωµένη εγκατάσταση τραπεζικών καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα. Οι
εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν αποµάκρυνση παλαιού εξοπλισµού, φόρτωση του λογισµικού στον νέο εξοπλισµό,
εγκατάσταση νέου εξοπλισµού, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και εγκατάσταση δοµηµένης καλωδίωσης.
Το ∆εκέµβριο του 1999 απέκτησε πιστοποιητικό ποιότητας κατά NS EN ISO 9002:1994, που αφορά τους
ακόλουθους τοµείς:
Εγκατάσταση και εµπορία µηχανογραφικού εξοπλισµού και λογισµικού
Πωλήσεις, συντήρηση και υπηρεσίες µηχανογραφικού εξοπλισµού και λογισµικού
∆ιαθέτει 5 κέντρα τεχνικής υποστήριξης σε πόλεις της Ελλάδας, µε τα οποία µπορεί να καλύψει τεχνικά όλα τα
σηµεία της χώρας. Τα γραφεία αυτά λειτουργούν τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και έχουν ως ακολούθως:
Τεχνικό Τµήµα στην Αθήνα. Καλύπτει την νότια Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου.
Τεχνικό Τµήµα στη Θεσσαλονίκη. Kαλύπτει την Μακεδονία, την Θράκη, την Θεσσαλία και την Θάσο.
Τεχνικό Τµήµα στην Πάτρα. Καλύπτει την περιοχή της Πελοποννήσου.
Τεχνικό Τµήµα στην Ηγουµενίτσα. Καλύπτει την ∆υτική Ελλάδα και τα Επτάνησα.
Τεχνικό Τµήµα στα Χανιά. Καλύπτει την Κρήτη.
Επί πλέον υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε πανελλαδική κλίµακα.
Ορισµένοι από τους βασικότερους πελάτες της έως σήµερα, είναι οι ακόλουθοι:
EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
EFG EUROBANK ERGASIAS
ALPHA BANK
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (EΛ.ΤΑ.)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
GALILEO HELLAS
TAXY∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡIO
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΑΧΙS)
ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
MEDITERRANIAN ADVANCE
DELL HELLAS
ACER INC
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Επιπλέον η MDI A.E. από 30/4/2002 επενδύει σε τεχνογνωσία και προιόντα αυτοµατισµού και
ψηφιοποίησης στις αγορές των µεταφορών και της υγείας όπου τα επόµενα χρόνια αναµένεται
σηµαντική αύξηση των επενδύσεων.

Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας µετά την είσοδο της CPI A.E. είναι η εξής:
Μέτοχος
CPI A.E.
Αριστείδης Παπαθάνος

Αριθµός µετοχών
216.190
10

Συµµετοχή %
99,999%
0,001%

216.200

100,000%

Σύνολο

Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της MDI είναι πενταµελές και έχει την εξής σύνθεση:
Χρήστος Παπαθάνος

Πρόεδρος και ∆.Σύµβουλος

Serroni Massimo

Αντιπρόεδρος

Οννίκ Αθανασιάν

Μέλος

Ελευθέριος Στρογγιόγλου

Μέλος

Πίγκα Ελένη

Μέλος

Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για τις τελευταίες δύο χρήσεις είναι τα ακόλουθα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2000

(ποσά σε χιλ. ευρώ)
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης

2001/2002
10

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια

91

-

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια

36

13

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

30

27

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού

66

40

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

7.327

4.743

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού

23

0

Σύνολο Ενεργητικού

7.426

4.874

Λογαριασµοί Τάξεως Ενεργητικού

7.273

491

Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού

634

633

2.807

3.348

88

40

4.469

1.486

62

0

Σύνολο Παθητικού

7.426

4.874

Λογαριασµοί Τάξεως Παθητικού

7.273

491

Κύκλος εργασιών

8.396

5.725

Μικτά Κέρδη

3.369

2.111

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων

700

541

Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ.

700

541

Σηµειώνεται ότι η χρήση 2001/2002 είναι υπερδωδεκάµηνη από 1/1/2001 – 30/6/2002.
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7.2.2 Fiber Systems & Networks Συστήµατα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Α.Ε.
Η εταιρεία ‘’FIBER COMPUTER SYSTEMS Εταιρεία Περιωρισµένης Ευθύνης’’ ιδρύθηκε το 1993 (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ
6653/12.12.1993). Την 20/4/2001 η εταιρεία άλλαξε επωνυµία σε ‘’ Fiber Computer Systems & Networks Εταιρεία
Περιωρισµένης Ευθύνης’’ (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 5707/06.07.2001). Την 28/12/2001 η εταιρεία µετατράπηκε σε ανώνυµη
µε το υπ’αριθµ. 265/01 συµβόλαιο και την υπ’αριθµ. 334/01 διορθωτική πράξη µε την επωνυµία «Fiber Systems &
Networks Συστήµατα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Fiber Systems & Networks»
Η Fiber Systems & Networks Συστήµατα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Α.Ε είναι εγγεγραµένη στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών στην Νοµαρχία Αθηνών µε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50701/01/Β/01/786 και η διάρκεια της έχει ορισθεί
µέχρι 31/12/2050. .
Η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Γαλατσίου, Αγ. Γλυκερίας 17, Τ.Κ.11147 (τηλ. 210 2137500)
Η FIBER Systems & Networks δραστηριοποιείται στην αγορά της Πληροφορικής προσφέροντας ολοκληρωµένες
λύσεις σε προηγµένα συστήµατα πληροφορικής και δικτύων επικοινωνιών. Τα προϊόντα που προωθεί, εγκαθιστά
και υποστηρίζει η εταιρεία αφορούν σε Συστήµατα Υποδοµής Κτιρίων και σε Ολοκληρωµένα Συστήµατα
Πληροφορικής και Επικοινωνιών ενώ οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν σε Οικονοµοτεχνικές Μελέτες
Υλοποίησης και Επίβλεψης Έργων ∆οµηµένης Καλωδίωσης, Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Ρύθµισης Συστηµάτων,
Ανάλυσης Απόδοσης ∆ικτύων, Εντοπισµού και Επίλυσης Προβληµάτων, Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ασφάλειας
∆ικτύων και ∆οµηµένης Καλωδίωσης καθώς και Συµβόλαια Συντήρησης και Υποστήριξης Συστηµάτων.
Με πελάτες της µεγάλες εµπορικές επιχειρήσεις, οργανισµούς, τράπεζες, βιοµηχανίες και βιοτεχνίες και συνεργάτες
της τις µεγαλύτερες εταιρείες Πληροφορικής στην Ελλάδα έχει αποκτήσει πιστοποιητικό ποιότητας DIN EN ISO
9002 στους τοµείς πώλησης, διανοµής, τεχνικής υποστήριξης και επισκευής προϊόντων πληροφορικής και δικτύων.
Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας µετά την είσοδο της CPI A.E. και την µετατροπή της σε ανώνυµη εταιρεία είναι η
εξής:
Εταίροι

Αριθµός µετοχών

Συµµετοχή %

51.750
51.730
5.750
5.750
10
10

45,00%
44,98%
5,00%
5,00%
0,01%
0,01%

115.000

100,000%

CPI A.E.
Παναγιώτης Ζαριφόπουλος
Nικόλαος Αυγερινός
Ιωάννης Ηλιάδης
Χρήστος Κοντός
Ιωάννης Καρακάσης
Σύνολο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι εξαµελές και έχει την εξής σύνθεση :
Ιωάννης Καρακάσης

Πρόεδρος και ∆.Σύµβουλος

Nικόλαος Αυγερινός

Μέλος

Ιωάννης Ηλιάδης

Μέλος

Παναγιώτης Ζαριφόπουλος

Μέλος

Χρήστος Παπαθάνος

Μέλος

Κων/νος Χατζηαντώνης -Φωταράς

Μέλος
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Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για τις τελευταίες δύο χρήσεις είναι τα ακόλουθα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2000

(ποσά σε χιλ. ευρώ)
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού

2001
53

153

-

-

47

51

3

4

50

55

560

573

-

Σύνολο Ενεργητικού

663

Λογαριασµοί Τάξεως Ενεργητικού

-

Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο

781
-

117

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

338

123

Προβλέψεις

-

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

322
-

540

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού

-

Σύνολο Παθητικού

458
1

663

781

-

-

2.034

702

23

104

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων

3

7

Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές

-

-

Λογαριασµοί Τάξεως Παθητικού
Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία από την χρήση 2000 κλείνει ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου.Επίσης η χρήση 2000
αφορά υπερδωδεκάµηνο διάστηµα(1/7/1999-31/12/2000). Ο ισολογισµός της χρήσης 2001 είναι ο πρώτος µε την
νοµική µορφή της ανωνύµου εταιρείας και αφορά διάστηµα οκτώ µηνών (1/5/2001-31/12/2001).

7.3 Εταιρείες που συµµετέχουν στην CPI A.E. µε ποσοστό συµµετοχής 10% και πάνω.
7.3.1 Bansara Trading LTD
Η εταιρεία BANSARA A.E. ιδρύθηκε το 1996 και έχει έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου (Αρ. Εγγραφής 79723). Είναι
µια Holding εταιρεία, η οποία κατέχει και το 51,22% της CPI A.E.
H εταιρεία ύστερα από την 7/11/98 απόφαση της Γ.Σ. διοικείται από διµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο
απαρτίζεται από τους εξής:
Στέλιο Σαββίδη του Χρήστου
Εύα Αγαθαγγέλου του Θεµιστοκλή

Μέλος
Μέλος

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 2.130 δολάρια ΗΠΑ και διαιρείται σε 1.000 ονοµαστικές µετοχές
ονοµαστικής αξίας 2,13 δολάρια ΗΠΑ η κάθε µία.
Μοναδικός µέτοχος της εταιρείας είναι ο κ. Χρήστος Παπαθάνος.
H διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τους κ.κ. Στέλιο Σαββίδη και Εύα Αγαθαγγέλου.
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Τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας για τις τελευταίες δύο χρήσεις είναι τα ακόλουθα:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(ποσά σε δολάρια ΗΠΑ)
Μη ενοποιηµένα

2000

2001

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης

-

-

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια

-

-

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια

-

-

168.322

163.814

161

140

Συµµετοχές
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Μετοχικό κεφάλαιο

2.130

2.130

156.884

150.698

Προβλέψεις

-

-

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων

-

-

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

11.599

13.256

-

-

-

-

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη
Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων

(2.707) 1.043.814

Κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές ∆.Σ.

(2.707) 1.043.814

Σηµειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία δεν ενοποιεί τις οικονοµικές καταστάσεις µε
την CPI A.E. Η εταιρεία δεν έχει υπογράψει συµφωνίες/συνεργασίες µε την Εκδότρια.

7.3.2 World Explorer International S.A.
Η εταιρεία World Explorer είναι εταιρεία Holding. Ιδρύθηκε το 1994 σύµφωνα µε τους νόµους της ∆ηµοκρατίας του
Παναµά, µε το υπ’ αριθ. 6850/10.06.1994 συστατικό έγγραφο του Συµβολαιογράφου Παναµά Noemi Moreno Alba και
έχει καταχωρηθεί στα ∆ηµόσια Μητρώα του Παναµά στις 17.06.1994 στον τόµο 288617, φάκελο 042621 και ο σκοπός
της, ο οποίος και περιγράφεται στο καταστατικό είναι οι επενδύσεις και συµµετοχές σε άλλες εταιρείες κάθε νοµικής
µορφής και εν γένει η κτήση και εκµετάλλευση κινητών και ακινήτων αξιών. Στο µετοχικό κεφάλαιο της CPI A.E.
συµµετέχει µε ποσοστό 16,95%.
H εταιρεία ύστερα από την απόφαση της Γ.Σ. στις 26/7/99 διοικείται από 3µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε αόριστης
διάρκειας θητεία. Το ∆.Σ. απαρτίζεται από τους εξής:
Πρόεδρος
Μέλος
Μέλος

∆ηµήτρης Καρατόλος του Κωνσταντίνου
Ειρήνη Πανταζή του Θεοφάνη
Βερονίκη Καραβαγιοπούλου του Σωκράτη

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 10.000 δολάρια ΗΠΑ και διαιρείται σε 100 κοινές µετοχές
ονοµαστικής αξίας 100 δολάρια ΗΠΑ η κάθε µία.
H διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τον κ. ∆ηµήτρη Καρατόλο, ο οποίος εκπροσωπεί και δεσµεύει την Εταιρεία
µε µόνη την υπογραφή του.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στις 31/12/2001 ανήλθε σε US$10.000. Τα έσοδα και έξοδα της εταιρείας κατά
την περίοδο από 1/1/2001 έως 31/12/2001 ήταν τα εξής :

Εσοδα
Τόκοι προθεσµιακής κατάθεσης
Τόκοι όψεως
Μερίσµατα
Σύνολο Εσόδων

Πίνακας Εσόδων-Εξόδων
USD
Εξοδα
1.584,28
Επιστροφή από προσωρινή
κατάθεση µετόχων
64,21
Συν/κη διαφορά
142.617,96
144.266,45
Σύνολο Εξόδων
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USD
134.871,71
9.541,99
144.413,70

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία δεν είχε ουδεµία συναλλαγή ή δραστηριότητα κατά το έτος 2001. Η εταιρεία το 2001 δεν
έχει άλλη συµµετοχή πλην της συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της CPI Α.Ε.
Σηµειώνεται ότι η εταιρεία δεν καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις καθώς δεν απαιτείται από την εν λόγω νοµοθεσία
στο Παναµά και ως εκ τούτου δεν ενοποιεί τις οικονοµικές καταστάσεις την CPI A.E. Η εταιρεία δεν έχει υπογράψει
συµφωνίες/συνεργασίες µε την Εκδότρια.
7.4 ∆ιεταιρικές συναλλαγές
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συναλλαγές της εταιρείας µε τις συνδεδεµένες της επιχειρήσεις κατά την
τελευταία χρήση:
(ποσά σε χιλ.ευρώ)

MDI A.E.
FIBER SYSTEMS &
NETWORKS
ATKO SOFT A.E.
OKI EUROPE
ΣΥΝΟΛΟ

∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1/7/2001-30/6/2002
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΓΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΩΤΕΟ
294.631,21
551.114,50
863.552,31
47.924,15
6.468.336.71
6.810.892,07

66.676,78
1.881,88
619.673,16

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ
-

2.531,10
1.628.945,94
2.495.029,35

Στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της εταιρείας συµπεριλαµβάνεται µόνο η εταιρεία MDI A.E.
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21.752,78
732,79
22.485,57

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ∆ΟΥ
8.1 Γενικά στοιχεία κλάδου
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο της πληροφορικής.Ο κλάδος αυτός παρουσιάζει ύφεση σήµερα
διεθνώς, οι προοπτικές όµως για το 2003 αναµένονται βελτιωµένες.
Η εξέλιξη του σύγχρονου περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις απαιτεί προσαρµογή των
επιχειρήσεων στην νέα πραγµατικότητα . Το ηλεκτρονικό εµπόριο, η χρήση του Internet, η ανταλλαγή δεδοµένων
ηλεκτρονικά µεταξύ επιχειρήσεων και φορέων αποτελούν παραδείγµατα τα οποία θα αλλάξουν τα δεδοµένα που
ίσχυαν µέχρι σήµερα.
Ο κλάδος της πληροφορικής διεθνώς ευρίσκεται εδώ και 18 µήνες σε ύφεση. Οι δε προβλέψεις τοποθετούν την
πιθανή ανακαµψή του για το β’ τρίµηνο του 2003 οπότε αναµένεται να συνεχίσει µε ρυθµούς αύξησης της τάξης
του 5 έως 8%.
Η ελληνική αγορά πληροφορικής, ακολουθώντας την διεθνή αγορά, αλλά και για τοπικούς λόγους, ευρίσκεται σε
ύφεση (την σηµαντικότερη από τα µέσα της δεκαετίας του ’80).
Εν τούτοις οι προοπτικές της ελληνικής αγοράς είναι σηµαντικά καλύτερες από τις διεθνείς αγορές. Αυτό οφείλεται
στο χαµηλό επίπεδο διείσδυσης της πληροφορικής στην ελληνική κοινωνία αλλά και στον αναγκαίο εκσυγχρονισµό
του δηµόσιου τοµέα.
H εξέλιξη της αγορά πληροφορικής στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1997-2001, καθώς και η πρόβλεψη εξέλιξης της
κατά το 2002 παρουσιάζονται παρακάτω:
Πρόβλεψη Εξέλιξης (σε εκατ. ευρώ)

1997

1998

%

1999

%

2000

%

2001

%

2002

%

605

816

35%

1.056

29%

1.280

21%

1.321

15%

1.233

(7%)

Κατά το 2000 η αγορά πληροφορικής αποτελούσε το 1,00% του Α.Ε.Π. ενώ στην Ευρώπη αποτελούσε το 4,21%.
(Πηγή: European Information Technology Observatory EITO)
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8.2 Θέση της εταιρείας στον κλάδο
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων για την χρήση 2000 στο
σύνολο των εταιρειών πληροφορικής καθώς και του µέσου όρου αυτών σε σύγκριση µε την εταιρεία για την χρήση
1/7/2001-30/6/2002:
(ποσά σε χιλ.ευρώ)
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2000

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΒΡΑΧYΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ/ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΝΟΜΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ
ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΒΕΣΕΙΣ

Μ.ΟΡΟΣ 2000

477.453
82.695
198.838
668.282
80.696
1.425.269
566.765
138.571
122.516
735.988
41.745
1.465.050
1.226.834
238.216
24.865
30.992
173.382
58.707
73.786
42.265
27.856
27.716
140

90.088
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
41.437
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
0
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
14
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ
0
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ
0
ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
2
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
1
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ
211.827
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΣΕ ΧΙΛ.ΕΥΡΩ
1.302.753
Μ.Ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
154
Μ.Ο ΕΞΩΦΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
103
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
49
(Πηγή:ICAP –ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 2001»)
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CPI
FY01

9.744
1.688
4.058
13.638
1.647
29.087
11.567
2.828
2.500
15.020
852
29.899
25.037
4.862
507
632
3.538
1.198
1.506
863
568
566
3

9.775
1.516
2.007
6.736
60
16.625
7.436
2.972
3.046
5.974
433
19.225
14.509
4.716
99
25
3.366
1.425
141
89
448
448
0

1.839
846
0

1.477
396
0
0
0
0
1
2
1
2.959
16.456
113
90
54

0
0
2
1
1
4.323
26.587

9. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η Εταιρία διαµορφώνει τη στρατηγική της για το µέλλον λαµβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο της
πληροφορικής.
Στόχος της CPI είναι η ενίσχυση της θέσης της µέσω αύξησης του µεριδίου αγοράς στον κλάδο δραστηριότητάς
της, η είσοδός της σε νέες αγορές σύµφωνα µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, η γεωγραφική της επέκταση και τέλος η
διαρκής βελτίωση της παραγωγικότητας και η αύξηση της κερδοφορίας της.
Η εταιρεία ασχολείται-επενδύει σε 5 τοµείς της αγοράς της πληροφορικής :
- τον τοµέα της εκτύπωσης
Η αγορά της εκτύπωσης ανέρχεται σε παγκόσµιο επίπεδο σε 385δις $ (1999-IDC) και παρουσιάζει µέση
ετήσια αύξηση τάξεως 11%. Επί πλέον παράγεται µία δευτερογενής αγορά αναλωσίµων η οποία ανέρχεται
σε 185δις$ η οποία αυξάνει µε ρυθµό 19% ετήσια
- τον τοµέα της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας
Η παγκόσµια αγορά για προϊόντα Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας ανήρχετο το 1999(IDC) σε 276δις $
και παρουσιάζει έναν ρυθµό αύξησης τάξεως 16%
- τον τοµέα της κινητής τηλε-πληροφορικής η Mobile Business
ο τοµέας αυτός ανήρχετο το 1999 σε 137δις $ και παρουσιάζει ρυθµούς αύξησης τάξεως 43% για τα
επόµενα 4 χρόνια (Cambridge Consulting).
- τον τοµέα της ασφάλειας δεδοµένων
αγορά που το 1999 εκτιµάτο σε 23δις$ και που προβλέπεται να αυξάνει µε ρυθµούς τάξεως 57% για την
επόµενη 3ετία (Frost & Sullivan)
- τον τοµέα της δικτύωσης
η αγορά της δικτύωσης ξεπερνούσε παγκόσµια τα 487δις $.το 1998 (IDC) παρουσιάζει δε ρυθµό αύξησης
11% ετήσια
Επιπλέον η CPI έχει θέσει σαν στόχο την αύξηση των εσόδων της από υπηρεσίες έτσι ώστε αυτές να φτάσουν το
10% του κύκλου εργασιών της µέχρι το 2004 ενώ προσβλέπει στην γεωγραφική ανάπτυξή της.
Στους επιµέρους τοµείς της αγοράς πληροφορικής όπου δραστηριοποιείται η CPI κατέχει σηµαντική θέση.
Η θέση αυτή ενισχύεται µε την εξαγορά της MDI A.E.(πρώην Getronics Hellas Α.Ε.). Ιδιαίτερα αυτή η εξαγορά θα
βοηθήσει την CPI να :
- αυξήσει την παρουσία της στον τοµέα της εκτύπωσης µέσω της συµφωνίας µε την Olivetti Technost για
τους τραπεζικούς εκτυπωτές.
- να ισχυροποιήσει την παρουσία της στην αγορά της δικτύωσης µέσω της τεχνογνωσίας της MDI A.E. στην
σχετική αγορά
- να αυξήσει σηµαντικά τα έσοδα από υπηρεσίες αφού σε ενοποιηµένη βάση τα έσοδα θα φθάσουν το 10%
του κύκλου εργασιών του οµίλου από το 2002.
- να αποκτήσει τεχνογνωσία στην διαχείριση µεγάλων έργων πληροφορικής λόγω σηµαντικής εµπειρίας της
MDI A.E. και της συνεργασίας της µε την Getronics N.V.
- να διεισδύσει σε υπηρεσίες συστηµάτων πληροφορικής στον τραπεζικό τοµέα όπου η MDI A.E. έχει
σηµαντική παρουσία.
- Να διεισδύσει στον τοµέα των µεταφορών (Ticketg, access control) µέσω της συνεργασίας της µε την
Olivetti Technost.
- Να αυξήσει την διεισδυσή της στις Βαλκανικές χώρες ιδιαίτερα στον τοµέα των prosesh που
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαική Ενωση
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10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
10.1 Ισολογισµός
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10.2 Προσάρτηµα Ισολογισµού
C.P.I. A.E.
ΡΑΦΑΗΛΙ∆ΟΥ 1 ΤΑΥΡΟΣ
ΑΦΜ 094432029 ∆ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2002
(βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει)
XΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/7/2001 ΕΩΣ 30/06/2002
§ 1. Σύvvoµη κατάρτιση και δoµή τωv oικovoµικώv καταστάσεωv Παρεκλίσεις πoυ έγιvαv χάριv της αρχής της πραγµατικής εικόvας
(α) Αρθρo 42α § 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις ∆εν έγινε
περί καταρτίσεωv, πoυ κρίθηκε απαραίτητη για τηv εµφάvιση, µε απόλυτη σαφήvεια, της πραγµατικής εικόvας πoυ
απαιτεί η διάταξη της § 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ.
(β) Αρθρo 42β § 1 : Παρέκκλιση από τηv αρχή τoυ
αµετάβλητoυ της δoµής και µoρφής εµφαvίσεως τoυ
ισoλoγισµoύ και τoυ λoγαριασµoύ «απoτελέσµατα χρήσεως».

∆εv έγιvε

(γ) Αρθρo 42β § 2 : Καταχώρηση στov πρoσιδιάζovτα
λoγαριασµό στoιχείoυ σχετιζόµεvoυ µε περισσότερoυς
υπoχρεωτικoύς λoγαριασµoύς.

∆εv συvέτρεξε τέτoια περίπτωση

(δ) Αρθρo 42β § 3 : Πρoσαρµoγή στη δoµή και στoυς
τίτλoυς τωv λoγαριασµώv µε αραβική αρίθµηση, όταv η
ειδική φύση της επιχειρήσεως τo απαιτεί.

∆εv συvέτρεξε τέτoια περίπτωση

(ε) Αρθρo 42β § 4 : Συµπτύξεις λoγαριασµώv τoυ
ισoλoγισµoύ πoυ αvτιστoιχoύv σε αραβικoύς αριθµoύς, για
τις oπoίες (συµπτύξεις) συvτρέχoυv oι πρoυπoθέσεις της
διατάξεως αυτής.

∆εv έγιvε

(στ) Αρθρο42β § 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων
προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και
συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης
χρήσεως

Ο λογαριασµός «συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις» µειώθηκε µε το ποσό των ευρώ 2.880.000 το
οποίο αφορά τις οφειλόµενες δόσεις συµµετοχών την
30/6/2001 και αντίστοιχα µειώθηκε και ο λογαριαµός των
υποχρεώσεων «πιστωτές διάφοροι»

§ 2. Aπoτίµηση περιoυσιακώv στoιχείωv
(α) Αρθρο 43α §
1-α : Mέθοδοι αποτιµήσεως των (1) Τα πάγια περιoυσιακά στoιχεία απoτιµήθηκαv στηv αξία
περιουσιακών στοιχείων
και υπολογισµού των
της τιµής κτήσης,η oπoία είvαι πρoσαυξηµέvη µε τηv αξία
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις
τωv πρoσθηκώv και βελτιώσεωv και µειωµέvη µε τις
τους.
πρoβλεπόµεvες απo τov vόµo απoσβέσεις.
(2) Η αποτίµηση των αποθεµάτων έγινε στην κατ’είδος
χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά
το τέλος της χρήσεως τιµής αγοράς των. Η τιµή κτήσεως
όλωv τωv απoθεµάτωv πρoσδιoρίστηκε µε τηv µέθoδo
της µέσης σταθµικής τιµής, η oπoία ακoλoυθείται πάγια.
(β) Αρθρο 43α 1-α : Βάσεις µετατροπής σε ευρώ.
περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα και
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών.

(γ) Αρθρo 43 § 2 : Παρέκκλιση απo τις µεθόδoυς και τις
βασικές αρχές απoτιµήσεως. Εφαρµoγή ειδικώv µεθόδωv
απoτιµήσεως.

Οι απαιτήσεις και oι υπoχρεώσεις σε Ξ.Ν., εκτός τωv υπoχρεώσεωv πoυ χρησιµoπoιήθηκαv για κτήσεις πάγιωv στoιχείωv,
απoτιµήθηκαv µε βάση τηv επίσηµη τιµή τoυ Ξ.Ν. της
30/06/2002
και πρoέκυψαv πιστωτικές συv/κές
διαφoρές ευρώ 3.683,32 oι oπoίες καταχωρήθηκαv στov Λ/µo
81 και οι οποίες αναλύονται ως εξής:
Νόµισµα
USD
∆εν έγινε
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Συν/κές ∆ιαφ.
3.683,22

(δ) Αρθρo 43 § 7-β : Aλλαγή µεθόδoυ υπoλoγισµoύ της
τιµής κτήσεως ή τoυ κόστoυς παραγωγής τωv απoθεµάτωv
ή τωv κιvητώv αξιώv.

∆εν έγινε

(ε) Αρθρo 43 § 7-γ : Παράθεση της διαφoράς, µεταξύ της
αξίας απoτιµήσεως τωv απoθεµάτωv και κιvητώv αξιώv και
της τρέχoυσας τιµής αγoράς τoυς, εφόσov είvαι αξιόλoγη.

∆εν υπάρχει

στ) Αρθρo 43 § 9 : Αvάλυση και επεξήγηση της γεvόµεvης
µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό vόµo, αvαπρoσαρµoγής
της αξίας τωv παγίωv περιoυσιακώv στoιχείωv και
παράθεση της κιvήσεως τoυ λoγαριασµoύ «∆ιαφoρές
αvαπρoσαρµoγής».

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

§ 3. Πάγιo εvεργητικό και έξoδα εγκαταστάσεως
(α) Αρθρo 42ε § 8 : Mεταβoλές πάγιωv στoιχείωv και
εξόδωv εγκαταστάσεως (πoλυετoύς απoσβέσεως).
ΑΞΙΑ
‘30/6/2001

ΕΞΟ∆Α
Ι∆Ρ.&
ΠΡ.ΕΓΚΑΤ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΚΤΗΣΕΩΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

‘30/6/2002

‘30/6/2001

ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΝΑΚΛΥΣΗ
ΕΠΙ
ΜΕΙΩΣΕΩΝ

‘30/6/2002

ΑΝΑΠ.
ΑΞΙΑ
‘30/6/2002

26931,36
0,00

0,00

26931,36

26931,31

0,00

0,00

26931,31

0,05

ΛΟΙΠΑ
ΕΞ.ΕΓΚΑΤΑ
ΣΤ.

1308784,45

580756,45

0,00

1889540,9

637697,42

300755,87

0,00

938453,29

951087,61

ΕΞ.ΕΡΕΥΝ&
ΑΝΑΠΤΥΞ.

115553,93

0,00

0,00

115553,93

112581,13

1273,67

0,00

113854,80

1699,13

ΚΤΙΡΙΑ
ΕΓΚ.
ΚΤΙΡ.ΤΕΧΝ.
ΕΡ.

141943,08

1739235,20

84667,74

1796510,54

98020,83

72276,04

84668,22

85628,65

1710881,89

ΜΗΧ.ΤΕΧΝ.
ΕΓΚ.
&ΛΟΙΠ.ΜΗΧ
.ΕΞ.

27701,87

1209,79

21390,53

7521,13

25099,55

2063,91

21390,65

5772,81

1748,32

ΜΕΤΑΦΟΡΙ
ΚΑ ΜΕΣΑ

83463,96

4617,26

2934,69

85146,53

45255,40

10317,32

2934,75

52637,97

32508,56

372715,00

193688,05

1599,46

564803,59

232022,92

61718,59

641,88

293099,63

271703,96

2077093,65

2519506,75

110592,42

4486007,98

1177608,56

448405,40

109635,50

1516378,46

2969629,52

ΕΠΙΠΛΑ &
ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛ.

(β) Αρθρo 43 § 5-δ : Avάλυση πρόσθετωv απoσβέσεωv.
∆εν υπάρχουν

(γ) Αρθρo 43 § 5-ε : Πρoβλέψεις για υπoτίµηση εvσώµατωv
πάγιωv περιoυσιακώv στoιχείωv.
(δ) Αρθρo 43 § 3-ε : Αvάλυση και επεξήγηση τωv πoσώv
τωv εξόδωv εγκαταστάσεως (πoλυετoύς απoσβέσεως) πoυ
αφoρoύv τη χρήση.

∆εv υπάρχoυv τέτoια κovδύλια
Λογισµικά προγράµµατα
5001,16
Αναδιοργάνωση διαδικασιών
(Reengineering)
222.257,46
ISO 9002
1.027,75
Υπηρεσίες προώθ. πωλήσεων 20.542,92
Εξοδα για Χ.Α.Α.
18.174,19
Εξοδα προσαρµογής σε ευρώ
10.124,72
Εξοδα εξαγορών συµµετοχών
23.807,65
∆ιάφορα πολυετούς
76.898,44
Εξοδα για µετεγκατάσταση
202.922,16
580.756,45
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(ε) Αρθρo 43 § 3-γ : Tα πoσά και o λoγιστικός χειρισµός τωv
συvαλλαγµατικώv διαφoρώv πoυ πρoέκυψαv στη παρoύσα
χρήση, κατά τηv πληρωµή (δόσεωv) και/ή τηv απoτίµηση
στo τέλoς της χρήσεως δαvείωv ή πιστώσεωv, χρησιµoπoιηθέvτωv απoκλειστικά για κτήσεις πάγιωv στoιχείωv.

∆εv υπάρχoυv τέτoια κovδύλια

(στ) Αρθρo 43 § 4 έδαφ.α’ και β’ :
Αvάλυση και επεξήγηση τωv κovδυλίωv "Εξoδα ερευvώv
και
αvαπτύξεως""Παραχωρήσεις
και
διαιώµατα
βιoµηχαvικής ιδιoκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως
(GOODWILL)”.

∆εv υπάρχoυv τέτoια κovδύλια

§ 4. Συµµετοχές
(α) Αρθρo 43α § 1-β’ : Συµµετoχές στo κεφάλαιo άλλωv
επιχειρήσεωv µε πoσoστό µεγαλύτερo απo 10%.
Επωνυµία εταιρείας
Ποσοστό συµµετοχής
MDI AE
99,99 %
Fiber Systems & Νetworks AE
45 %

(β) Αρθρo 43α § 1-ιε’ : Σύvταξη εvoπoιηµέvωv oικovoµικώv
καταστάσεωv στις oπoίες περιλαµβάvovται και oι oικovoµικές καταστάσεις της εταιρείας.

Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε την
θυγατρική εταιρεία MDI A.E.

§ 5. Aπoθέµατα
(α) Αρθρo 43α § 1-ια : Απoτίµηση απoθεµάτωv κατά ∆εv έγιvε παρέκκλιση.
παρέκκλιση απo τoυς καvόvες απoτιµήσεως τoυ άρθρoυ 43,
για λόγoυς φoρoλoγικώv ελαφρύvσεωv.
(β) Αρθρo 43α § 1-ι : ∆ιαφoρές από υπoτίµηση κυκλo- ∆εv υπάρχoυv
φoρoύvτωv στoιχείωv εvεργητικoύ και λόγoι στoυς oπoίoυς
oφείλovται.
§ 6. Μετoχικό κεφάλαιo
(α) Αρθρo 43α § 1-δ : Kατηγoρίες µετoχώv, στις oπoίες
διαιρείται τo µετoχικό κεφάλαιo.
Kοινές
Ονοµαστικές
Μετοχές

Αριθµός

Ονοµ. Αξία

Συνολική
Αξία

9.907.500

0,30

2.972.250,00

(β) Αρθρo 43α § 1-γ : Eκδoθείσες µετoχές µέσα στη χρήση
για αύξηση τoυ µετoχικoύ κεφαλαίoυ.

Aύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση 3.302.500 µετοχών
ονοµαστικής αξίας 0.30 ευρώ εκάστης και έκφραση του
µετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, µε κεφαλαιοποίηση
αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.

(γ) Αρθρo 43α § 1-ε και 42ε § 10 : Eκδoθέvτες τίτλoι και
εvσωµατωµέvα σ’αυτoύς δικαιώµατα.

∆εv υπάρχoυv

(δ) Αρθρo 43α § 1-στ : Απόκτηση ίδιωv µετoχώv µέσα στηv
παρoύσα χρήση.

∆εv απoκτήθηκαv

§ 7. Πρoβλέψεις και υπoχρεώσεις
(α) Αρθρo 42ε § 14 εδαφ. ∆ : Avάλυση τoυ λoγαριασµoύ ∆εν υπάρχουν
«Λoιπές πρoβλέψεις», αv τo πoσό τoυ είvαι σηµαvτικό.
α
(β) Αρθρo 43 § 1-ζ : Οι oικovoµικές δεσµεύσεις από
συµβάσεις κλπ πoυ δεv εµφαvίζovται στoυς λoγαριασµoύς
τάξεως. Υπoχρεώσεις καταβoλής ειδικώv µηvιαίωv
παρoχώv και oικovoµικές δεσµεύσεις για συvδεµέvες
επιχειρήσεις.

(γ) Αρθρo 43α § 1-ιβ : Πιθαvές oφειλές σηµαvτικώv πoσώv
φόρωv και πoσά φόρωv πoυ εvδεχoµέvως vα πρoκύψoυv
σε βάρoς της κλειόµεvης και τωv πρoηγoύµεvωv χρήσεωv,
εφόσov δεv εµφαvίζovται στις υπoχρεώσεις ή στις πρoβλέψεις.
α
(δ) Αρθρo 43 § 1-στ : Μακρoπρόθεσµες υπoχρεώσεις

∆εv υπάρχoυv

∆εν υπάρχουν

∆εv συvτρέχει περίπτωση
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πάvω από 5 έτη
(ε) Αρθρo 43α § 1-στ : Υπoχρεώσεις καλυπτόµεvες µε
εµπράγµατες ασφάλειες.

∆εν υπάρχουν

§ 8.Μεταβατικoί λoγαριασµoί
Αρθρo 42ε § 12 : Avάλυση τωv κovδυλίωv τωv µεταβατικώv
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
λoγαριασµώv "Εσoδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξoδα
•
Επιχορήγηση νέων θέσεων εργασίας από ΟΑΕ∆
χρήσε
43.342,41
ως δoυλευµέvα".
Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού
•
Πιστωτικά από προµηθευτές εξωτερικού
107.182,00

Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
•
•

Εξοδα παραστάσεως µελών ∆.Σ. 17.608,22
Εξοδα µεταφορών
2.021,00

§ 9. Λoγαριασµoί τάξεως
Αρθρo 42ε § 11 : Αvάλυση τωv λoγαρισµώv τάξεως, στηv Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων
έκταση πoυ δεv καλύπτεται η υπoχρέωση αυτή από τις
INFORMER
Νο 4976.025 ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 43.609,68 ευρώ
πληρoφoρίες της επoµέvης § 10.

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ –ΛΑΠΠΑΣ Νο 14612124788 ΕΘΝΙΚΗΣ 146.735,14 ευρώ

§ 10. Χoρηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες
Αρθρo 42ε § 9 : Eγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες πoυ Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων
χoρηγήθηκαv απo τηv εταιρεία.
CELLULAR Ε/Ε Νο 81409153
GETRONICS Ε/Ε Νο 91408-8
ATKOSOFT Ε/Ε C27776

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ

102.873,07 ευρώ
587.000,00 ευρώ
799.194,00 ευρώ

§ 11. Αµoιβές, πρoκαταβoλές και πιστώσεις σε όργαvα διoικήσεωv
(α) Αρθρo 43α § 1-ιγ : Aµoιβες µελώv oργάvωv διoικήσεως Με βάση ειδική σύµβαση εργασίας και σχετική προέγκριση από
και διευθύvσεως της εταιρείας.
απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ευρώ 154.108,58
Εξοδα παραστάσεως µε σχετική προέγκριση από απόφαση
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 70.432,87 ευρώ
(β) Αρθρo 43α § 1-ιγ : Υπoχρεώσεις πoυ δηµιoυργήθηκαv ή
αvαλήφθηκαv για βoηθήµατα σε απoχωρήσαvτα τηv παρoύσα χρήση µέλη oργάvωv διoικήσεως και διευθύvσεως
της εταιρείας.

∆εv υπάρχoυv.

(γ) Αρθρo 43α § 1-ιδ : ∆oθείσες πρoκαταβoλές και
πιστώσεις σε όργαvα διoικήσεως (µέλη διoικητικώv
συµβoυλίωv και διαχειριστές).

∆εv υπάρχoυv.

§ 12. Απoτελέσµατα χρήσεως
(α) Αρθρo 43α § 1-η : Kύκλoς εργασιώv κατά κατηγoρίες (1) Eµπoρικής δραστηριότητας
δραστηριότητας και γεωγραφικές αγoρές. (Ο κύκλoς εργασι- - πελάτες εσωτερικoύ ευρώ 18.726.236,14
ώv λαµβάvεται όπως καθoρζεται στo άρθρo 42ε § 15 εδάφιo -πελάτες εξωτερικού ευρώ
498.953,18
α').
Σύvoλo ευρώ
19.225.189,32

(β) Αρθρo 43α § 1-θ : Μέσoς όρoς τoυ απασχoληθέvτoς
κατά τη διάρκεια της χρήσεως πρoσωπικoύ και κατηγoρίες
αυτoύ, µε τo συvoλικό κόστoς τoυς. ∆ιευκριvίζεται ότι, στo
«∆ιoικητικό (υπαλληλικό) πρoσωπικό» περιλαµβάvεται τo
µε µηvιαίo µισθό αµειβόµεvo πρoσωπικό και στo
«εργατoτεχvικό πρoσωπικό» oι αµειβόµεvoι µε ηµερoµίσθιo.

(1) Μέσoς όρoς πρoσωπικoύ άτoµα 85
Μέσoς όρoς πρoσωπικoύ κατά κατηγoρίες :
- ∆ιoικητικό (υπαλ/κό) πρoσ.άτoµα 85
- Εργατoτεχvικό πρoσ.άτoµα
0
Σύvoλα άτoµα
85
-

Αµoιβές και έξoδα πρoσωπικoύ :
∆ιoικητικoύ (υπαλ/κoυ) πρoσωπικoύ

•
•
•

Μισθoί

ευρώ 1.287.739,33

Κοινων.επιβαρ.

ευρώ

290.691,88

Παρεπόµ.παροχ. ευρώ

16.896,53
1.595.327,74
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(γ) Αρθρo 42ε § 15β : Avάλυση τωv εκτάκτωv και
αvόργαvωv εξόδωv και εσόδωv (δηλ. Τωv λoγαριασµώv
"έκτακτα και αvόργαvα έξoδα"). Αv τα πoσά τωv λoγαριασµώv "έκτακτες ζηµιές" και "έκτακτα κέρδη" είvαι
σηµαvτικά, κατ' εφαρµoγή της διατάξεως τoυ άρθρoυ 43α §
1-ιγ, παραθέτεται και αυτώv αvάλυση (µε βάση τoυς
λoγαριασµoύς 81.02 και 81.03 τoυ Γεv.Λoγ. Σχεδίoυ).

(1) Εκτακτα και αvόργαvα έξoδα :
- Πρόστιµα
και πρoσαυξήσεις ευρώ
273,69
- Συvαλλαγµατικές
διαφoρές
ευρώ
7.813,44
- Πρόστιµα Κ.Ο.Κ.
ευρώ
278,21
- ∆ιάφoρα (τα µικρα
πoσά)
ευρώ
638,68
Σύvoλo
ευρώ
9.004,02
(2) Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
- Συναλλαγµατικές
διαφορές
ευρώ
- Συµµετοχή σε διαφήµιση
ευρώ
- Εκπτώσεις τζίρου
ευρώ
- ∆ιάφορα έσοδα
ευρώ
Σύνολο
(1) Εκτακτες ζηµίες
Ζηµιά από εκποίηση ή
απώλεια παγίων
(2) Εκτακτα κέρδη
- Κέρδη απο εκποίηση
παγίων

(δ) Αρθρo 42ε § 15-β : Avάλυση τωv λoγαριασµώv "Εσoδα
πρoηγoύµεvωv χρήσεωv" "Εσoδα από πρoβλέψεις πρoηγoύµεvωv χρήσεωv" και "Εξoδα πρoηγoύµεvωv χρήσεωv".

15.954,30
13.445,56
107.182,00
985,50

ευρώ 137.567,36
ευρώ

1.044,81

ευρώ

293,47

(1) Εσοδα προηγούµενης χρήσεως
Αντιλογισµός προµηθειών E/E CELLULAR Νο 81409153
ευρώ
516,45
-

Εκπτωση σεµιναρίων ΕΕ∆Ε προηγ.χρήσης
ευρώ 3.081,44

(2) Εξοδα προηγούµενης χρήσεως
Αντιλογισµός προβλέψεων πιστωτικών οίκων εξωτερικού
ευρώ
33.922,58
§ 13. Λοιπές πληροφορίες
Η εταιρεία σχηµάτισε συµπληρωµατική πρόβλεψη για την αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού
ευρώ 29.427,58 καθώς και συµπληρωµατική πρόβλεψη για την απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων της ποσού ευρώ 44.870,80
για την κλειόµενη χρήση.
Αθήνα 26 Ιουλίου 2002

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. &
∆ιευθύvωv Σύµβoυλoς

Ο Οικovoµικός ∆ιευθυvτής
& το Εξουσιοδοτηµένο Μέλος του ∆.Σ.

Χρήστoς Παπαθάvoς

Ελευθέριoς Στρoγγιόγλoυ

ΑΑΤ

Κ045516

ΑΜΑΟΕΕ 27765

Το παρών προσάρτηµα αποτελείται από 7 σελίδες. Είναι αυτό που αναφέρω στο πιστοποιητικό ελέγχου µου που χορήγησα
µε σηµερινή ηµεροµηνία
Αθήνα 2/8/2002
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ευστάθιος Π.Καγιούλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13271
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
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10.3 Εκθεση διαχείρησης ∆ιοικητικού Συµβουλίου
EΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.7.2001 – 30.6.2002
ΤΗΣ “CPI A.E.” AP.M.A.E. 32624/06/B/95/1
Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε τις επιταγές του Κ.Ν 2190/20 και του Καταστατικού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προκειµένου να σας
ενηµερώσει για την οικονοµική θέση της εταιρείας, την εξέλιξη των εργασιών της, την προβλεπόµενη πορεία των
εταιρικών εργασιών και το οικονοµικό αποτέλεσµα της χρήσης 1/7/2001 – 30/6/2002, συγκαλεί την τακτική Γενική
Συνέλευση, για να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισµό των πεπραγµένων του και τον ισολογισµό της 30/06/2002 µε
την κατάσταση του λογαριασµού “ Αποτελέσµατα Χρήσεως...” τον πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων και το Προσάρτηµα.
Τα στοιχεία που παρατίθενται κατά κεφάλαια παρέχουν σαφή πληροφόρηση για τα θέµατα σχετικά µε την εταιρική
περιουσία και την αξία της µετοχής σε συνδυασµό µε το οικονοµικό αποτέλεσµα που προέκυψε από την χρήση 1/7/2001
- 30/6/2002.
I.
ETAΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Για την καλύτερη ενηµέρωση σε ότι αφορά την εταιρική περιουσία παρατίθεται συγκριτικός πίνακας που προσδιορίζει την
περιουσία της εταιρείας κατά την 30/06/2002 ώστε να απεικονίζεται η διαµόρφωση των λογαριασµών που την
συγκροτούν και να προκύπτει η εσωτερική (λογιστική) αξία της µετοχής που αποτελεί την µικρότερη µονάδα αποτίµησης
της επενδυµένης περιουσίας του µετόχου.
Ο προαναφερόµενος συγκριτικός πίνακας έχει ως εξής :
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Εξοδα εγκαταστάσεως (αναπόσβεστα)
Πάγιο (αναπόσβεστο)
Κυκλοφορούν
Μεταβατικοί λογ/µοι ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

951.087,66
6.721.032,73
8.802.070,96
150.524,41
16.624.715,76

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Προβλέψεις
Υποχρεώσεις
Μεταβατικοί λογ/µοι παθητικού
Εταιρική περιουσία
Σύνολο παθητικού

148.970,29
9.020.065,61
19.629,22
7.436.050,64
16.624.715,76

Εσωτερική αξία µετοχής :
30/6/2002
ευρώ 0,75
ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ο υπολογισµός του διαµορφωθέντος αποτελέσµατος, όπως αυτό προέκυψε από την δραστηριότητα της εταιρείας κατά
την περίοδο 1/7/2001 - 30/6/2002, εκτίθεται αναλυτικά και κατά σαφή τρόπο στις οικονοµικές καταστάσεις.
ΙΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο κύκλος εργασιών της κλεισµένης χρήσεως ανήλθε σε 19.225.189,32 ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση της τάξης του 0,06%.
Επίσης τα καθαρά κέρδη της χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 1.477.267,90 ευρώ δηλαδή παρουσίασαν µείωση της
τάξης του 38,4% γεγονός που οφείλεται :
-στην µείωση του µικτού κέρδους κατά 193 χιλ. ευρώ
-στην µείωση των εκτάκτων εσόδων κατά 224 χιλ. ευρώ
-στην αύξηση των αποσβέσεων κατά 134 χιλ.ευρώ
-στην αύξηση των παροχών τρίτων κατά 163 χιλ. ευρώ
-στην αύξηση των αµοιβών & εξόδων προσωπικού κατά 94 χιλ.ευρώ
ΙV. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ
Τα προς διάθεση κέρδη, µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, έχουν ως εξής :
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως
1.477.267,90
Πλέον: Υπόλ. αποτ.(κερδών) προηγ.χρησεων
681.279,24
2.158.547,14
Μείον φόρος εισοδήµατος
530.629,09
Κέρδη προς διάθεση
1.627.918,05
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Η πρόταση για την διάθεση των κερδών έχει ως εξής :
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Πρώτο Μέρισµα
3. Πρόσθετο Μέρισµα
7α Κέρδη στο Προσωπικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον

48.011,48
314.519,57
81.780,43
36.937,55
1.146.669,02
1.627.918,05

Σύµφωνα µε την πρόταση διάθεσης κερδών από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα ανά µετοχή µέρισµα είναι 0,04 ευρώ.
V. OIKONOMIKH ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η πραγµατική οικονοµική κατάσταση της εταιρείας είναι ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εµφανιζόµενη
εικόνα του ισολογισµού της κλειόµενης χρήσης.
IV. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία για την νέα διαχειριστική περίοδο έχει σαν στόχο πωλήσεων το ποσό των 21 εκατ. ευρώ περίπου ήτοι
µία αύξηση 11% σε σχέση µε την κλειόµενη χρήση, το οποίο όπως εκτιµάται είναι εφικτό για τους παρακάτω λόγους:
1.Αναµένεται τζίρος από νέα προϊόντα.
2.Αναµένεται αύξηση των εσόδων service περίπου κατά 40% περίπου.
3.Αναµένεται αύξηση του µεριδίου αγοράς από τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα
VII. AKINHTA ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆εν υπάρχουν.
VIII. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Τα χαρακτηριστικά της κλειοµένης διαχειριστικής µας περιόδου ήταν:
1.
2.

Η µετεγκατάσταση της έδρας της εταιρείας στον ∆ήµο Ταύρου σε κτίριο συνολικής έκτασης 5.064 τ.µ.
Η αύξηση της συµµετοχής της εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο της FIBER SYSTEMS & NETWORKS AE από
35% σε 45%.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισµό επί των πεπραγµένων του κατά την χρήση 1/7/2001
έως 30/6/2002 και προσδοκά ότι η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τον χειρισµό αυτό των συµφερόντων της
επιχείρησης κατά την κρινόµενη χρήση και τον ισολογισµό της 30ης Ιουνίου 2002 µε ανάλυση του Λογαριασµού
«Αποτελέσµατα Χρήσεως» και την ∆ιάθεση των Κερδών.
Aθήνα 26/7/2002
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Χρήστος Παπαθάνος
Α.Α.Τ. Κ 045516
Η παρούσα έκθεση αποτελείται από 3 σελίδες. Είναι αυτή που αναφέρω στο πιστοποιητικό ελέγχου µου που
χορήγησα µε σηµερινή ηµεροµηνία
Αθήνα 2/8/2002
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ευστάθιος Π. Καγιούλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13271
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
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10.4 Ενοποιηµένος Ισολογισµός
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10.5 Ενοποιηµένο Προσάρτηµα
.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2002
(βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει)
XΡΗΣΗ ΑΠΟ 01/7/2001 ΕΩΣ 30/06/2002
§ 1. Σύvvoµη κατάρτιση και δoµή τωv oικovoµικώv καταστάσεωv Παρεκλίσεις πoυ έγιvαv χάριv της αρχής της πραγµατικής εικόvας
(α) Αρθρo 42α § 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις ∆εν έγινε
περί καταρτίσεωv, πoυ κρίθηκε απαραίτητη για τηv εµφάvιση, µε απόλυτη σαφήvεια, της πραγµατικής εικόvας πoυ
απαιτεί η διάταξη της § 2 τoυ άρθρoυ αυτoύ.
(β) Αρθρo 42β § 1 : Παρέκκλιση από τηv αρχή τoυ
αµετάβλητoυ της δoµής και µoρφής εµφαvίσεως τoυ
ισoλoγισµoύ και τoυ λoγαριασµoύ «απoτελέσµατα χρήσεως».

∆εv έγιvε

(γ) Αρθρo 42β § 2 : Καταχώρηση στov πρoσιδιάζovτα
λoγαριασµό στoιχείoυ σχετιζόµεvoυ µε περισσότερoυς
υπoχρεωτικoύς λoγαριασµoύς.

∆εv συvέτρεξε τέτoια περίπτωση

(δ) Αρθρo 42β § 3 : Πρoσαρµoγή στη δoµή και στoυς
τίτλoυς τωv λoγαριασµώv µε αραβική αρίθµηση, όταv η
ειδική φύση της επιχειρήσεως τo απαιτεί.

∆εv συvέτρεξε τέτoια περίπτωση

(ε) Αρθρo 42β § 4 : Συµπτύξεις λoγαριασµώv τoυ
ισoλoγισµoύ πoυ αvτιστoιχoύv σε αραβικoύς αριθµoύς, για
τις oπoίες (συµπτύξεις) συvτρέχoυv oι πρoυπoθέσεις της
διατάξεως αυτής.

∆εv έγιvε

(στ) Αρθρο42β § 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων
προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και
συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης
χρήσεως

∆εν χρειάστηκε να γίνουν

§ 2. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν
(α) Αρθρο 107 § 1-β : Πληροφοριακά στοιχεία για τις Επωνυµία :“MDI Yπηρεσίες & Συστήµατα Οργάνωσης
εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής Aνώνυµη Εταιρεία” και διακριτικό τίτλο “MDI A.E.”
ενσωµάτωσης.
Εδρα : Ραφαηλίδου 1 Ταύρος
Ποσοστό Συµµετοχής : 99,99 %
Συµµετοχή της σε άλλη επιχείρηση: ∆εν υπάρχει
Σχέση : Θυγατρική
(β) Αρθρο 107 § 1-δ : Πληροφοριακά στοιχεία για τις
εταιρείες που ενσωµατώθηκαν µε την µέθοδο της «καθαρής
θέσης»

∆εv συvέτρεξε τέτoια περίπτωση

(γ) Αρθρo 107 § 1γ & άρθρο 97 : Πληροφοριακά στοιχεία
για τις εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν επειδή
παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον.

∆εv συvέτρεξε τέτoια περίπτωση

(δ) Αρθρo 107 § 1γ & άρθρο 97 § 3: Πληροφοριακά
στοιχεία για τις εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν επειδή ήταν
δυσχερής η συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών για
την σύνταξη των ενοποιηµένων καταστάσεων (Ισολογισµός
κ.λ.π.)

∆εv συvέτρεξε τέτoια περίπτωση

(ε) Αρθρo 107 § 1γ & άρθρο 98: Πληροφοριακά στοιχεία
για τις εταιρείες που δεν ενοποιήθηκαν επειδή έχουν
διαφορετικές δραστηριότητες από τις άλλες εταιρείες του
οµίλου

∆εv συvέτρεξε τέτoια περίπτωση

ε
στ) Αρθρo 107 § 1 : Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες
εκείνες όπου οι ενοποιούµενες εταιρείες (ανωτέρω 2.α) και
αυτές που εξαιρέθηκαν της ενοποίησης (ανωτέρω 2.δ)

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
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κατέχουν άµεσα ή µέσω τρίτων συνολικό ποσοστό
µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους.
(ζ) Αρθρo 104 § 7 : Ηµεροµηνία κλεισίµατος

(β) Αρθρo 104 § 9 : Μεταβολές στη σύνθεση του συνόλου
των ενοποιούµενων επιχειρήσεων κατά την κλειόµενη
χρήση.

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ηµεροµηνία
κλεισίµατος την ηµεροµηνία κλεισίµατος της µητρικής
(30/6/2002). Για την ενοποίηση της ανωτέρω θυγατρικής (2.α),
της οποίας η οικονοµική χρήση είναι υπερδωδεκάµηνη από
1/1/2001 έως 30/6/2002, καταρτίσθηκαν ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις µε ηµεροµηνία από 1/7/2001 έως 30/6/2002.
Επίσης σηµειώνεται ότι στο αποτέλεσµα της προηγούµενης
χρήσης ενοποιήθηκε το αποτέλεσµα της ανωτέρω θυγατρικής
(2.α) που αντιστοιχεί από την ηµεροµηνία εξαγοράς 12/6/2001
µέχρι την 30/6/2001.

∆εν υπάρχουν

§ 3. Πληροφορίες για κονδύλια των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
(α) Αρθρo 103 : Λογιστικός χειρισµός των διαφορών Προέκυψε χρεωστική διαφορά ενοποίησης αξίας ευρώ
ενοποίησης.
1.992.747,42 που αφορά συµµετοχή της µητρικής στην “MDI
A.E.”
§ 4. Πληροφορίες για την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων
(α) Αρθρo 107 § 1-α : Μέθοδοι αποτίµησης των διαφόρων Η αποτίµηση έγινε σύµφωνα µε τους κανόνες των άρθρων 42ε
περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στις παρ.14 και 43 του ν.2190/1920, πλην των τίτλων µε χαρακτήρα
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και οι µέθοδοι ακινητοποιήσεων οι οποίοι αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως
υπολογισµού των αποσβέσεων και των προβλέψεων.
σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ.
§ 5. Πληροφορίες για τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις
(α) Αρθρo 107 § 1-στ : Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πάνω από 5 έτη
∆εν υπάρχουν

(β) Αρθρo 107 § 1-στ : Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε
εµπράγµατες ασφάλειες

∆εν υπάρχουν

(γ) Αρθρo 107 § 1-ζ : Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και
δεν εµφανίζονται στον Ενοποιηµένο Ισολογισµό

∆εν υπάρχουν

(δ) Αρθρo 107 § 1-ια : Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών
φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν
σε βάρος της κλειόµενης και των προηγουµένων χρήσεων
που δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις

Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση
1/7/1998-30/6/1999 ενώ η θυγατρική µέχρι και την χρήση 1/131/12/2000.Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν
έχουν καταστεί οριστικές.

(ε) Αρθρo 104 § 7 : Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο
µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των Ισολογισµών των
ενοποιούµενων εταιρειών και της ηµεροµηνίας καταρτίσεως
των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

∆εν υπάρχουν

§ 6. Πληροφορίες για τα αποτελέσµατα
(α) Αρθρo 107 § 1η : Ανάλυση ενοποιηµένου κύκλου Εµπορική δραστηριότητα
εργασιών
Πελατών εσωτερικού
Πελατών εξωτερικού
(β) Αρθρo 107
προσωπικού

§

1θ

:

Στοιχεία

απασχολούµενου

ευρώ 21.533.817,72
ευρώ
498.953,18
22.032.770,90

Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην
διάρκεια της χρήσης είναι 110 άτοµα

(γ) Αρθρo 105 § 5 : Πρόσθετες αποσβέσεις

∆ιενεργήθηκαν επιπλέον αποσβέσεις ποσού 5.278,98 ευρώ
στον λογαριασµό εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων λόγω
µετεγκατάστασης των εταιρειών στην Ραφαηλίδου 1 Ταύρος.

(δ) Αρθρo 107 § 1ιβ : Αµοιβές στα µέλη των διοικητικών
συµβουλίων

Λόγω ειδικής σύµβασης εργασίας ευρώ 285.069,63
Εξοδα παραστάσεως
ευρώ 83.639,03
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§ 7. Παρεκκλίσεις από την κείµενη νοµοθεσία
(α) Αρθρo 100 § 5 : Παρεκκλίσεις από τα όσα προβλέπονται ∆εv υπάρχoυv
από τις
διατάξεις των άρθρων 101 έως και 107 παρ.1 και 2
(β) Αρθρo 101 § 4 : Απάλειψη των αποτελεσµάτων (κερδών
ή ζηµιών) από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών που
ενοποιήθηκαν

Απαλείφθηκαν οι εξής συναλλαγές:
•
Πωλήσεις της µητρικής στην θυγατρική ποσού ευρώ
441.150,98. Από αυτά στις 30/6/2002 υπήρχαν στα
αποθέµατα της θυγατρικής ευρώ 431.065,75. Κέρδος
από πώληση εµπορευµάτων που παραµένουν στο
τέλος της χρήσης στα ενοποιηµένα αποθέµατα ευρώ
65.859,38
•
Πωλήσεις της θυγατρικής στην µητρική ποσού ευρώ
294.631,21. Από αυτά στις 30/6/2002 υπήρχαν στα
αποθέµατα της µητρικής ευρώ 10.218,04. Κέρδος από
πώληση εµπορευµάτων που παραµένουν στο τέλος
της χρήσης στα ενοποιηµένα αποθέµατα ευρώ
2.478,51
•
Επισκευές εµπορευµάτων της θυγατρικής από την
µητρική ευρώ 2.444,94
•
Ενοίκιο πληρωτέο από την θυγατρική στην µητρική
ευρώ 12.740
•
Τιµολόγηση για κοινόχρηστες δαπάνες κτιρίου ευρώ
4.803,98
•
Μηχανογραφική υποστήριξη βάσει σύµβασης της
µητρικής στην θυγατρική ευρώ 102.714,60.
•
Αποσβέσεις µηχανογραφικής υποστήριξης ευρώ
23.110,79
•
Μικτό κέρδος πωληθέντων εµπορευµάτων
προηγούµενης χρήσης ευρώ 136,22

Αθήνα 26 Ιουλίου 2002

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. &
∆ιευθύvωv Σύµβoυλoς

Ο Οικovoµικός ∆ιευθυvτής
& Μέλος ∆.Σ.

Χρήστoς Παπαθάvoς
ΑΑΤ

Ελευθέριoς Στρoγγιόγλoυ

Κ045516

ΑΜΑΟΕΕ 27765

Το παρών προσάρτηµα αποτελείται από 5 σελίδες. Είναι αυτό που αναφέρω στο πιστοποιητικό ελέγχου µου που
χορήγησα µε σηµερινή ηµεροµηνία
Αθήνα 2/8/2002
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ευστάθιος Π.Καγιούλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13271
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
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10.6 Ενοποιηµένη Εκθεση διαχείρησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ EΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.7.2001 – 30.6.2002
ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “CPI A.E.” AP.M.A.E. 32624/06/B/95/1
KAI THΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ “MDI A.E. ”
Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε τις επιταγές του Κ.Ν 2190/20 και του Καταστατικού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προκειµένου να σας ενηµερώσει
για την οικονοµική θέση του οµίλου, την εξέλιξη των εργασιών του, την προβλεπόµενη πορεία των εταιρικών εργασιών και
το οικονοµικό αποτέλεσµα της χρήσης 1/7/2000 – 30/6/2001, συγκαλεί την τακτική Γενική Συνέλευση, για να υποβάλει
προς έγκριση τον απολογισµό των πεπραγµένων του και τον ενοποιηµένο ισολογισµό της 30/06/2002 µε την ενοποιηµένη
κατάσταση του λογαριασµού “ Αποτελέσµατα Χρήσεως” τον πίνακα ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων και το ενοποιηµένο
Προσάρτηµα.
Τα στοιχεία που παρατίθενται κατά κεφάλαια παρέχουν σαφή πληροφόρηση για τα θέµατα σχετικά µε την εταιρική
περιουσία και την αξία της µετοχής σε συνδυασµό µε το οικονοµικό αποτέλεσµα που προέκυψε από την χρήση 1/7/2001 30/6/2002.
II.
ETAΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Για την καλύτερη ενηµέρωση σε ότι αφορά την εταιρική περιουσία παρατίθεται συγκριτικός πίνακας που προσδιορίζει την
περιουσία του οµίλου κατά την 30/06/2002 ώστε να απεικονίζεται η διαµόρφωση των λογαριασµών που την συγκροτούν.
Ο προαναφερόµενος συγκριτικός πίνακας έχει ως εξής :
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Εξοδα εγκαταστάσεως (αναπόσβεστα)
Πάγιο (αναπόσβεστο)
Κυκλοφορούν
Μεταβατικοί λογ/µοι ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

1.042.019,11
2.547.828,57
12.613.713,50
150.524,41
16.354.085,59

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Προβλέψεις
Υποχρεώσεις
Μεταβατικοί λογ/µοι παθητικού
Εταιρική περιουσία

188.710,35
10.229.302,39
19.629,22
5.916.443,63

Σύνολο παθητικού

16.354.085,59

ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ο υπολογισµός του διαµορφωθέντος αποτελέσµατος, όπως αυτό προέκυψε από την δραστηριότητα του οµίλου κατά την
περίοδο 1/7/2001 - 30/6/2002, εκτίθεται αναλυτικά και κατά σαφή τρόπο στις οικονοµικές καταστάσεις.
ΙΙΙ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο κύκλος εργασιών της κλεισµένης χρήσεως ανήλθε σε 22.032.770,90 ευρώ Επίσης τα καθαρά ενοποιηµένα κέρδη της
χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 1.930.896,07 ευρώ δηλαδή 8,76 % του κύκλου εργασιών.
ΙV. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ
Τα προς διάθεση κέρδη, µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, έχουν ως εξής :
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως
Πλέον: Υπόλ. αποτ.(κερδών) προηγ.χρησεων

1.930.896,07
700.636,61
2.631.532,68
530.629,09
2.100.903,59

Μείον φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση
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Η πρόταση για την διάθεση των κερδών έχει ως εξής :
1.
Τακτικό αποθεµατικό
2
Πρώτο Μέρισµα.
3.
Πρόσθετο Μέρισµα
Κέρδη στο Προσωπικό
7α
8.
Υπόλοιπο κερδών εις νέον

48.011,48
314.519,57
81.780,43
36.937,55
1.619.654,56
2.100.903,59

Το ανά µετοχή µέρισµα είναι 0,04 ευρώ και προκύπτει από τα κέρδη της µητρικής.
V.
OIKONOMIKH ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η πραγµατική οικονοµική κατάσταση του οµίλου είναι ικανοποιητική και ανταποκρίνεται στην εµφανιζόµενη εικόνα του
ισολογισµού της κλειόµενης χρήσης.
IV.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Παρά την σηµαντική διεθνή κρίση που υπάρχει στον κλάδο της πληροφορικής εκτιµάται ότι η επόµενη χρήση του οµίλου θα
είναι κερδοφόρα.
VII.
AKINHTA ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
∆εν υπάρχουν.
VIII.
ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Τα χαρακτηριστικά της κλειοµένης διαχειριστικής µας περιόδου ήταν:
Η µετεγκατάσταση των εταιρειών του οµίλου στον ∆ήµο Ταύρου σε κτίριο συνολικής έκτασης 5.064 τ.µ.
Αθήνα 26/7/2002
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Χρήστος Παπαθάνος
Α.Α.Τ. Κ 045516

Η παρούσα έκθεση αποτελείται από 2 σελίδες. Είναι αυτή που αναφέρω στο πιστοποιητικό ελέγχου µου που
χορήγησα µε σηµερινή ηµεροµηνία
Αθήνα 2/8/2002
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ευστάθιος Π.Καγιούλης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13271
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
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10.7 Ισολογισµός της εταιρείας MDI A.E.
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10.8 Λογιστικές καταστάσεις της χρήσης 2001/2002.
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10.9 Ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις της χρήσης 2001/2002
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10.10 Κατάσταση ταµειακών ροών χρήσης 2001/2002
CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών
ΑΡ.Μ.Α.Ε.32624/06/Β/95/1
Κατάσταση Ταµειακών Ροών
της χρήσεως από 1/7/2001 µέχρι 30/6/2002
ποσά σε ευρώ
Α/Α

ΑΝΑΛΥΣΗ
Χρήση
1/7/2001-30/6/2002

Α

Χρήση
1/7/2000-30/6/2001

Ταµειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές)
δραστηριότητες

Α 100Ταµειακές Εισροές
101Πωλήσεις

19.225.189,32

19.236.694,25

102Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

98.934,49

104.470,24

103Εκτακτα & ανόργανα έσοδα

137.567,36

354.324,60

104Εσοδα προηγουµένων χρήσεων

3.597,89

2.655,91

105Πιστωτικοί τόκοι(καταθέσεων κ.λ.π.)

5.874,36

34.668,94

106Εσοδα χρεογράφων

-

-

107Πώληση χρεογράφων

-

-

585.396,83

-

-

-

108Μείωση απαιτήσεων
Αφαιρούνται:
109Αγορά χρεογράφων
110Αύξηση απαιτήσεων
Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Α 100)

-

1.715.514,41

20.056.560,25

18.017.299,53

14.508.790,69

14.332.963,06

1.630.275,97

1.350.020,15

Α 200 Ταµειακές Εκροές
201Κόστος πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και προβλέψεις)
202Εξοδα λειτουργίας διοικήσεως
203Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως
204Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
205Εξοδα υποαπασχόλησης/αδράνειας

-

-

1.257.769,02

1.182.245,73

-

-

206Αλλα έξοδα

42.926,60

60.074,81

207Αύξηση αποθεµάτων

68.639,98

218.268,63

208Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού
209Μείωση µεταβατικών λογαριασµών Παθητικού
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην
210 τραπεζών & πλήν φόρων-τελών)

-

201.633,66

10.005,57

-

-

-

Αφαιρούνται:
211Μείωση αποθεµάτων

-

-

51.109,25

-

-

29.634,79

209.417,74

4.470.490,02

17.257.880,84

12.845.081,23

530.629,09

839.011,96

302Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος Φόροι

-

-

303∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου

-

-

436.125,33

-

212Μείωση µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού
213Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών Παθητικού
Αύξηση Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην
214Τραπεζών & πλήν φόρων-τελών)
Σύνολο Ταµειακών Εκροών

(Α 200)

Α 300 Ταµειακές Εκροές Φόρων
301Φόροι Εισοδήµατος

304Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη
Αφαιρείται:
305Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη
Σύνολο Ταµειακών Εκροών Φόρων(Α 300)
Ταµειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές)
δραστηριότητες (Α100-Α200-Α300)=Α
Β

-

11.336,62

966.754,42

827.675,34

1.831.925,00

4.344.542,96

-

-

Ταµειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

Β 100 Ταµειακές Εισροές
101Πώληση ασώµατων ακινητοποιήσεων
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102Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων

205,58

1.028,44

-

-

103Πώληση συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
104Μείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων

4.217,39

-

-

-

105Εσοδα συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων
106Πιστωτικοί τόκοι(µακροπρόθεσµων κ.λ.π. Απαιτήσεων)
Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Β 100)

-

-

4.422,97

1.028,44

Β 200Ταµειακές Εκροές
201Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων

-

1.584,74

202Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων

1.938.750,30

155.711,39

203Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων

2.337.388,80

5.099.851,36

204Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων
205Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως
Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Β 200)
Ταµειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
(Β100-Β200)=Β
Γ

-

134.356,86

580.756,45

706.120,84

4.856.895,55

6.097.625,19

(4.852.472,58)

( 6.096.596,74)

0,00

4.382.245,05

-

-

3.045.839,74

-

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Γ 100Ταµειακές Εισροές
Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς
101 υπέρ άρτιο
102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων
103Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Αύξηση Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί
104 Τραπεζών)

789.394,99

-

3.835.234,73

4.382.245,05

201Μείωση (επιστροφή) µετοχικού κεφαλαίου

-

-

202Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων

-

-

203Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων

-

-

-

1.323.099,74

Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Γ 100)
Γ 200Ταµειακές Εκροές

Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί
204 Τραπεζών)
205Τόκοι πληρωθέντες
206Μερίσµατα πληρωθέντα
207∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό
208Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως

30.678,12

81.665,17

990.750,00

911.034,48

38.666,18

-

10.271,46

14.673,51

Σύνολο Ταµειακών Εκροών (Γ 200)

1.070.365,76

2.330.472,90

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(Γ100-Γ200)=Γ

2.764.868,98

2.051.772,14

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α+Β+Γ)

( 255.678,61)

299.718,36

ΠΛΕΟΝ:ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

315.461,42

15.743,06

59.782,81

315.461,42
Ταύρος, 18 Οκτωβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΡΟΓΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Α.Α.Τ. Κ 045516

Α.Μ.Α.Ο.Ε.Ε . 27765

Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Ελέγξαµε την ανωτέρω Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας "CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Περιφερειακών" της χρήσεως 1/7/2001 - 30/6/2002 η οποία έχει καταρτισθεί µε βάση τα τηρούµενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία
ως και τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 2/8/2002 πιστοποιητικό ελέγχου. Κατά την γνώµη
µας η προαναφερόµενη Κατάσταση Ταµιακών Ροών απεικονίζει τις Ταµιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες της
ανωτέρω εταιρείας.
Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2002
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

PANNELL KERR FORSTER

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ

Chartered Accountants

ΑΜ ΣΟΕΛ 13271
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10.11 Ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών χρήσης 2001/2002
CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών
ΑΡ.Μ.Α.Ε.32624/06/Β/95/1
Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών
της χρήσεως από 1/7/2001 µέχρι 30/6/2002
ποσά σε ευρώ
Α/Α

ΑΝΑΛΥΣΗ
Χρήση 1/7/2001-30/6/2002

Α
Α

Ταµειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές)
δραστηριότητες
100Ταµειακές Εισροές
101Πωλήσεις

22.032.770,90

102Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

85.299,11

103Εκτακτα & ανόργανα έσοδα

105.614,34

104Εσοδα προηγουµένων χρήσεων

63.252,97

105Πιστωτικοί τόκοι(καταθέσεων κ.λ.π.)

41.060,89

106Εσοδα χρεογράφων

-

107Πώληση χρεογράφων

-

108Μείωση απαιτήσεων

699.432,89

Αφαιρούνται:
109Αγορά χρεογράφων

-

110Αύξηση απαιτήσεων

-

Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Α 100)
Α

23.027.431,10

200Ταµειακές Εκροές
201Κόστος πωληθέντων (µείον αποσβέσεις και προβλέψεις)

15.024.993,92

202Εξοδα λειτουργίας διοικήσεως

3.459.482,66

203Εξοδα λειτουργίας ερευνών-αναπτύξεως

-

204Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως

1.336.337,17

205Εξοδα υποαπασχόλησης/αδράνειας

-

206Αλλα έξοδα

45.428,09

207Αύξηση αποθεµάτων

667.215,75

208Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού

-

209Μείωση µεταβατικών λογαριασµών Παθητικού

784.916,23

Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών &
210 πλήν φόρων-τελών)

2.046.775,47

Αφαιρούνται:
211Μείωση αποθεµάτων

-

212Μείωση µεταβατικών λογαριασµών Ενεργητικού
213Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών Παθητικού

-

Αύξηση Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών &
214 πλήν φόρων-τελών)

-

Σύνολο Ταµειακών Εκροών
Α

56.319,65

(Α 200)

23.308.829,64

300Ταµειακές Εκροές Φόρων
301Φόροι Εισοδήµατος

530.629,09

302Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος Φόροι

-

303∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου

-

304Μείωση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη

391.621,33

Αφαιρείται:
305Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους-τέλη

-

Σύνολο Ταµειακών Εκροών Φόρων(Α 300)

922.250,42

Ταµειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές)
δραστηριότητες (Α100-Α200-Α300)=Α
Β
Β

(1.203.648,96)

Ταµειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
100Ταµειακές Εισροές
101Πώληση ασώµατων ακινητοποιήσεων

-
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102Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων

34.250,35

103Πώληση συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων

-

104Μείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων

8.466,81

105Εσοδα συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων

-

106Πιστωτικοί τόκοι(µακροπρόθεσµων κ.λ.π. Απαιτήσεων)

-

Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Β 100)
Β

42.717,16

200Ταµειακές Εκροές
201Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων

-

202Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων

1.941.746,81

203Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων

44.388,80

204Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων

-

205Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως

691.091,46

Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Β 200)

2.677.227,07

Ταµειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
(Β100-Β200)=Β
Γ

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Γ

100Ταµειακές Εισροές
Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ
101 άρτιο

( 2.634.509,91)

0,00

102Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων

-

103Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Αύξηση Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί
104 Τραπεζών)

3.045.839,74
775.669,50

Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Γ 100)
Γ

3.821.509,24

200Ταµειακές Εκροές
201Μείωση (επιστροφή) µετοχικού κεφαλαίου

-

202Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων

-

203Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογαριασµοί
204 Τραπεζών)

-

205Τόκοι πληρωθέντες

46.018,34

206Μερίσµατα πληρωθέντα

990.750,00

207∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό

38.666,18

208Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως

10.271,46

Σύνολο Ταµειακών Εκροών (Γ 200)

1.085.705,98

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
(Γ100-Γ200)=Γ

2.735.803,26

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α+Β+Γ)

(1.102.355,62)

ΠΛΕΟΝ:ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.996.481,43

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

894.125,82
Ταύρος, 18 Οκτωβρίου 2002

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΡΟΓΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Α.Α.Τ. Κ 045516

Α.Μ.Α.Ο.Ε.Ε. 27765
Βεβαίωση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ελέγξαµε την ανωτέρω Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας "CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών"
και της θυγατρικής της χρήσεως 1/7/2001 - 30/6/2002 η οποία έχει καταρτισθεί µε βάση τις ελεγµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως
για τις οποίες έχει εκδοθεί το από 2/8/2002 πιστοποιητικό µας ελέγχου. Κατά την γνώµη µας η προαναφερόµενη Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών
απεικονίζει τις Ταµιακές εισροές και εκροές από τις κατά την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση
της 30/6/2002.

Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2002
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

PANNELL KERR FORSTER

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ

Chartered Accountants

ΑΜ ΣΟΕΛ 13271
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10.12 Πίνακας διάθεσης αντληθέντων
C.P.I. Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύµφωνα µε την υπ'αριθµ.58/28-12-2000 απόφαση του Χ.Α.Α.
Κατάσταση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε ιδιωτική τοποθέτηση και δηµόσια εγγραφή,η οποία
πραγµατοποιήθηκε από 8-10/11/2000, κατά την εισαγωγή του συνόλου των µετοχών της εταιρείας (6.605.000 µετοχές) στην παράλληλη
αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών προς διαπραγµάτευση την 11/12/2000 σύµφωνα µε τις αποφάσεις των από 18/8/1999,
31/12/1999, 29/05/2000 και 20/09/2000 Γενικών Συνελεύσεων και της από 4/12/2000 έγκρισης του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών.
Υψος αντληθέντων κεφαλαίων (905.000 µετοχές χ 4,84 ευρώ) 4.381 χιλ ευρώ
σύµφωνα µε την πιστοποίηση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου από το ∆.Σ. την 21/11/2000.
Ποσά σε χιλ. ευρώ

Περιγραφή Επενδύσεως
ως Ενηµερωτικό ∆ελτίο

Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
επενδύσεων ως ενηµερωτικό
δελτίο

Συνολικά
διατεθέντ
α έως
30/9/2001
(2)
2000/2001 2001/2002

∆ιαφοροποίηση διάθεσης
κεφαλαίων όπως εγκρίθηκε από την
Γ.Σ της 20/12/2001

1/10/200131/12/2001
(3)

Συνολικό
ύψος
κεφαλαίων
που δεν
έχουν
διατεθεί

∆ιατεθέντα κεφάλαια

από την
από την
εισαγωγή
Συνολικά
εισαγωγή
στο
διατεθέντα
έως
στο
1/10/2001- Χ.Α.Α.έως έως
έως
Χ.Α.Α.έως 31/12/200
30/9/2001 31/12/2001 31/12/2001 31/12/2001
31/12/2001 1
(3)
(2)
(2)+(3)=(4) (1)-(4)=(5)
(2)+(3)=(4) (1)-(4)=(5)

558

0

453

0

453

0

453

0

453

0

α)Η/Υ,λογισµικό &
βοηθητικός εξοπλισµός

111

65

93

0

93

0

93

0

93

0

β)Τηλεπικοινωνιακό σύστηµα

74

43

32

0

32

0

32

0

32

0

γ)Μετεγκατάσταση, σύστηµα
logistics & αυτοµατισµών

167

97

173

88

261

0

173

88

261

0

Σύνολο (α+β+γ)

352

205

298

88

386

0

298

88

386

0

α)Πρόσληψη εξειδικευµένου
προσωπικού

95

81

120

0

120

0

120

0

120

0

β)Εκπαίδευση & επιµόρφωση
ανθρώπινου δυναµικού

31

27

19

0

19

0

19

0

19

0

γ)Προσαρµογή σε
οργανωτικό,
λειτουργικό,τεχνολογικό και
εµπορικό επίπεδο

32

27

293

0

293

0

293

0

293

0

δ)ISO-9002

47

41

29

0

29

0

29

0

29

0

Σύνολο (α+β+γ+δ))

205

176

461

0

461

0

461

0

461

0

Ανάπτυξη αγορών
εξωτερικού

117

147

32

0

32

0

32

0

32

0

Εξαγορές συµµετοχών σε
εταιρείες εσωτερικού

880

484

1687

0

1687

0

1687

0

1687

0

Κεφάλαιο κίνησης

1257

0

1362

0

1362

0

1362

0

1362

0

ΣΥΝΟΛΑ

3.369

1.012

4.293

88

4.381

0

4.293

88

4.381

0

∆απάνες έκδοσης
Εκσυγχρονισµός & επέκταση
τεχνολογικών υποδοµών

Οργανωτική αναδιάρθρωση
λειτουργιών & διαδικασιών
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Σηµειώνεται ότι:
1)Η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της CPI A.E που πραγµατοποιήθηκε την 20/12/2001 ενέκρινε την διαφοροποίηση της διάθεσης
των αντληθέντων κεφαλαίων. Τα αντληθέντα κεφάλαια έχουν επενδυθεί µε άλλη αναλογία από αυτήν του ενηµερωτικού δελτίου εισαγωγής.
∆εν έχουν αλλάξει οι χρήσεις των αντληθέντων κεφαλαίων.
2)Στην κατηγορία «Εκσυχρονισµός και επέκταση τεχνολογικών υποδοµών» το συνολικό επενδυτικό πρόγραµµα µειώνεται κατά 171
χιλ.ευρώ περίπου. Η µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη οι εργασίες ανακατασκευής του νέου κτιρίου το
οποίο µίσθωσε η εταιρεία για την µετεγκατάσταση της.Η εταιρεία προτίθεται να χρησιµοποιήσει ίδια κεφάλαια για να υλοποιήσει και
ολοκληρώσει τις εργασίες εκσυγχρονισµού και επέκτασης των τεχνολογικών της υποδοµών µετά την ολοκλήρωση των εργασιών του νέου
κτιρίου.
3) Υπήρξε υπέρβαση του επενδυτικού προγράµµατος στην κατηγορία «Οργανωτική αναδιάρθρωση λειτουργιών και διαδικασιών» κατά
80 χιλ. ευρώ περίπου διότι θεωρήθηκε αναγκαίο για την βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης µετά την υλοποίηση του επενδυτικού της
προγράµµατος.
4)Στην κατηγορία «Ανάπτυξη αγορών εξωτερικού» η εταιρεία δεν έκρινε σκόπιµο να προχωρήσει στην πλήρη υλοποίηση του λόγω των
διεθνών οικονοµικών συνθηκών που υπήρξαν το τελευταίο έτος.
5) Υπήρξε υπέρβαση του επενδυτικού προγράµµατος στις κατηγορίες "Εξαγορές συµµετοχών σε εταιρείες εσωτερικού" κατά 323
χιλ.ευρώ. Σηµειώνεται ότι από το συνολικό διατεθέν ποσό 1.687 χιλ. ευρώ για την κατηγορία επένδυσης "Εξαγορές συµµετοχών σε
εταιρείες εσωτερικού" ποσό 1.350 χιλ. ευρώ κάλυψε µέρος της εξαγοράς του 99,99% της εταιρείας "MDI A.E." (πρώην GETRONICS
HELLAS A.E.) για την εξαγορά της οποίας διατέθηκε το συνολικό ποσό 4.798 χιλ. ευρώ περίπου. Λεπτοµέρειες σχετικές µε την ανωτέρω
κατηγορία επένδυσης παρατίθενται στο ενηµερωτικό µας δελτίο το οποίο υποβλήθηκε στο Χ.Α.Α. µε ηµεροµηνία 5-9-2001, το
οποίο έχει τεθεί στην διάθεση του επενδυτικού κοινού από 24-9-2001 και βρίσκεται στην αίθουσα επενδυτικού κοινού του Χ.Α.Α. και στα
γραφεία της εταιρείας (Μεσογείων 348 Αγ. Παρασκευή τηλ. 6545802) και στο οποίο περιγράφονται επίσης τα οφέλη που θα
προκύψουν από την ανωτέρω εξαγορά.
6)Η εταιρεία προτίθεται να χρησιµοποιήσει ίδια κεφάλαια για να υλοποιήσει το υπόλοιπο των επενδύσεων στις πηγές που αρχικά σχεδίαζε
βάσει του χρονοδιάγραµµατος υλοποίησης επενδύσεων σύµφωνα µε το ενηµερωτικό δελτίο
7) Οι δαπάνες έκδοσης είναι λιγότερες κατά 105 χιλ. ευρώ διότι η τιµή διάθεσης της µετοχής καθορίστηκε µε την διαδικασία του book
building και ήταν µικρότερη της αρχικώς καθορισµένης. Η µείωση των εξόδων έκδοσης αύξησε ισόποσα το κεφάλαιο κίνησης της
εταιρείας.
8) Ολα τα ήδη διατεθέντα ποσά µέχρι 31-12-2001 έχουν οριστικά επενδυθεί.
Αγ.Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Α.Τ. Κ 045516

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.
ΣΤΡΟΓΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α.Μ.Α.Ο.Ε.Ε. 27765

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Ελέγξαµε τα ανωτέρω στοιχεία της Α.Ε."C.P.I. Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών" εφαρµόζοντας τις αρχές
και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό µας αυτό διαπιστώσαµε ότι τα
ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το εγκεκριµένο από το Χ.Α.Α.
Ενηµερωτικό ∆ελτίο, όπως αυτό τροποποιήθηκε, ως προς την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, µε βάση την από 20/12/2001
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας.

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2002
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ευστάθιος Π. Καγιούλης
ΑΜ ΣΟΕΛ 13271
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10.13 Πρόσωπα και θυγατρικές εταιρείες που υπόκεινται στις διατάξεις του Άρθρου 8 της υπ’αρ.
5/204/14-11-2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που υπόκεινται στις διατάξεις του
άρθρου 8 της υπ’αρ. 5/204/14-11-2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία αναφέρεται στις
προϋποθέσεις πραγµατοποίησης συναλλαγών µε αντικείµενο µετοχές της εταιρείας :
Ονοµατεπώνυµο

Αρµοδιότητα

Bansara Trading Ltd
Παπαθάνος Χρήστος
Στρογγιόγλου Ελευθέριος
Χ”Αντώνης-Φωταράς Κων/νος
Χατζηνικολάου Μαρία
Τσαδήµα Σοφία
Φασιλάκη Ολυµπία
Καγιούλης Ευστάθιος
Πολίτης Ευάγγελος
MDI A.E.

Mέτοχος µε ποσοστό συµµετοχής άνω του 20%
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Οικονοµικός ∆ιευθυντής και µέλος ∆.Σ.
∆ιευθυντής Πωλήσεων και µέλος ∆.Σ.
Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου
Υπεύθυνη Εταιρ.Ανακοινώσεων & Τµ.Μετόχων
Προϊσταµένη Λογιστηρίου
Ορκωτός Ελεγκτής/Λογιστής
Νοµικός Σύµβουλος
Θυγατρική Εταιρεία
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10.14 Εξέλιξη χρηµατιστηριακής τιµής και όγκου συναλλαγών της µετοχής σε σχέση µε την πορεία
του κλάδου και τον γενικό δείκτη του Χ.Α.Α.
Η µετοχή της εταιρείας εισήχθη προς διαπραγµάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. την 11/12/2000. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στην τελευταία συνεδρίαση των µηνών Ιουλίου
2001 έως Οκτωβρίου 2002 σε σχέση µε τον δείκτη του κλάδου -είδη και λύσεις πληροφορικής- και του γενικού
δείκτη του Χ.Α.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

31/07/2001
31/08/2001
28/09/2001
31/10/2001
30/11/2001
31/12/2001
31/01/2002
28/02/2002
31/03/2002
30/04/2002
31/05/2002
30/06/2002
31/07/2002
30/08/2002
31/09/2002
30/10/2002

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΕΥΡΩ

ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΟΓΚΟΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΕΙ∆Η & ΛΥΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ
∆ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α.

6.605.000
6.605.000
6.605.000
6.605.000
6.605.000
6.605.000
6.605.000
9.907.500
9.907.500
9.907.500
9.907.500
9.907.500
9.907.500
9.907.500
9.907.500
9.907.500

4,42
6,22
5,24
5,78
7,46
7,02
8,06
4,50
5,46
5,68
6,30
6,32
5,38
5,42
2,45
2,32

224.840
942.460
399.630
306.740
1.958.940
878.620
476.480
366.370
558.975
780.840
1.758.599
1.322.180
1.530.238
1.020.445
2.325.972
1.192.520

650,87
643,69
402,28
445,90
575,95
532,34
544,87
491,95
456,27
431,24
448,27
404,84
366,10
348,13
257,37
246,81

2.727,21
2.762,12
2.226,05
2.468,26
2.694,02
2.591,56
2.596,75
2.332,89
2.280,72
2.218,35
2.297,56
2.237,86
2.115,39
2.129,06
1.837,52
1.785,28

Η εταιρεία πραγµατοποίησε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ποσού 1.033.876,76 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου
λογαριασµού που δηµιουργήθηκε από διαφορά διάθεσης µετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 3.302.500 νέων
µετοχών οι οποίες διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους της λήξης της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της 12/02/2002 µε
αναλογία µία (1) νέα µετοχή για κάθε (2) δύο παλαιές.
Την 13/02/2002 έγινε η προσαρµογή της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής.

Σχετική πορεία Γενικού ∆είκτη, Κλαδικού ∆είκτη και Τιµής Μετοχής
02/07/2001 - 31/10/2002

300,00

Γεν ικός ∆είκτης
CPI
Κλαδικός ∆είκτης

250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
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2/10/2002

2/9/2002

2/8/2002

2/7/2002

2/6/2002

2/5/2002

2/4/2002

2/3/2002

2/2/2002

2/1/2002

2/12/2001

2/11/2001

2/10/2001

2/9/2001

2/8/2001

2/7/2001

0,00

