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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ 
 
 
 
 
 
Αγαπητοί  Μέτοχοι 
 
Η οικονομική χρήση που έκλεισε ήταν μια από τις δυσκολότερες στην ιστορία του Ομίλου για 3,κυρίως, λόγους : 
 
1. Η συνεχιζόμενη – για 4η συνεχόμενη χρονιά –  ύφεση του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία άγγιξε και 
την ίδια σε 2 κατευθύνσεις  

 Η αύξηση των επισφαλειών του κλάδου είχε σαν αποτέλεσμα η εταιρεία αφ΄ ένός να αυξήσει τις 
προβλέψεις της για κάλυψη αυτών των κινδύνων, αφ΄ετέρου να ασκήσει μια περιοριστική πιστωτική 
πολιτική που επιρέασε αρνητικά τον κύκλο εργασιών της 

 Η υλοποίηση μικρού αριθμού έργων τόσο από τον Δημόσιοι όσο και τον Ιδιωτικό τομέα είχε σαν 
αποτέλεσμα την ένταση του ανταγωνισμού, γεγονός που επιρέασε τόσο τον κύκλο εργασιών του Ομίλου, 
όσο και – κυρίως – το μικτό του κέρδος 

  
2. Η συνεχιζόμενη επένδυση του Ομίλου προς την κατεύθυνση της αύξησης των εσόδων από παροχή υπηρεσιών 
και παροχή λύσεων προστιθέμενης αξίας, έκανε αναγκαία την αλλαγή τόσο στην εσωτερική οργάνωσή της όσο και 
στην κατανομή πόρων. Το γεγονός αυτό επιρέασετην εταιρεία τόσο στο cash flow  της όσο και στην αύξηση των 
λειτουργικών εξόδων λόγω τωναυξημένων αποσβέσεων. Παρελκόμενο αποτέλεσμα της στροφής αυτής ήταν η 
εσωστρέφεια που παρουσίασε κατά την κλειομένη χρήση ο Όμιλος. 
 
3. Η ραγδαία μείωση της αγοράς των εκτυπωτών ακίδων (προιόν στο οποίο η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην 
Ελληνική αγορά) επιρέασε τόσο τον κύκλο εργασιών της όσο –κυρίως – τηn κερδοφορία της . 
 
Παρά τις δυσκολίες που αναφέθηκαν πιο πάνω, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την Οικονομική χρήση που έκλεισε στις 
30/6/2006 με κερδοφορία, έχοντας εξυγιάνει και νοικοκυρέψει σημαντικούς τομείς ( μείωση του δανεισμού, μείωση 
του ύψους της αποθήκης, αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες) ενώ συνεχίσε την επενδυτική  του 
δραστηριότητα στις Λύσεις τηςΕντατικής Λιανικής και της Εκτύπωσης. 
 
Κύριοι Μέτοχοι 
Η αντοχή που έδειξε ο Όμιλος τα τελευταία 4, δύσκολα για τον κλάδο Πληροφορικής, χρόνια, μαζί με την υγιή 
χρηματοοικονομική του θέση καθώς και τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει σε αγορές με υψηλή 
προστιθέμενη αξία, πιστεύω ότι αυξάνουν σημαντικά τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα τις χρονιές που 
έρχονται.   
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 
& 

Διευθύνων Σύμβουλος 
 

 
Χρήστος Παπαθάνος 
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I. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 
   ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 
 
 
Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνονται και παρουσιάζονται όλα εκείνα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που 
είναι απαραίτητες προκειμένου επενδυτές  να μπορούν με εμπεριστατομένο τρόπο να εκτιμήσουν σωστά την 
περιουσία, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, 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 Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και συγκεκριμένα των αποφάσεων  5/204/14-11-2000  και 7/372/15-2-2006 του ΔΣ της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι ο 
κ. Χρήστος Παπαθάνος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος και ο κ. Κωσταντίνος Σκούρας, 
Οικονομικός Διευθυντής, Ραφαηλίδου 1 Ταύρος Τηλ. 210-48.05.800 
 

Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 1/7/2004-
30/6/2005, έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Αναστάσιος Καβελάρης  -ΑΜ ΣΟΕΛ 10721- 
της εταιρείας Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.(Βας.Σοφίας 120 Αθήνα τηλ.7480600). Τον αντίστοιχο έλεγχο για την 
εταιρική χρήση 1/7/2005-30/6/2006 έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Ευστάθιος Καγιούλης  
-ΑΜ ΣΟΕΛ 13271- της εταιρείας Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.(Βας.Σοφίας 120 Αθήνα τηλ.7480600). 
 

Επίσης οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ελεχθεί για την εταιρική χρήση 1/7/2004-30/6/2005, 
έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Αναστάσιος Καβελάρης  -ΑΜ ΣΟΕΛ 10721- της εταιρείας 
Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.(Βας.Σοφίας 120 Αθήνα τηλ.7480600). Τον αντίστοιχο έλεγχο για την εταιρική χρήση 
1/7/2005-30/6/2006 έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Ευστάθιος Καγιούλης  -ΑΜ ΣΟΕΛ 
13271- της εταιρείας Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε.(Βας.Σοφίας 120 Αθήνα τηλ.7480600). 
 
 
Τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή παρατίθενται στο κεφάλαιο “Οικονομικά Στοιχεία 
2005-2006”  του παρόντος ετήσιου δελτίου. 
 
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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II.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ CPI   
 
 
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 Δήμο Ταύρου στην οδό Ραφαηλίδου αρ.1. 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 Δημοσίου, Νομικών 
Προσώπων Δημοσίων Δικαίου 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 5184 
Χονδρικό Εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού, 
5185 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 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 Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
 
2.  Πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών   
 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκπεφρασμένες σε  

Ευρώ, διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 

 και του καταστατικού της 

Δεν προβλέπονται διαφορετικά δικαιώματα ψήφου για τους κύριους μετόχους της Εταιρείας 

Ο κωδικός ISDN της μετοχής είναι GR5413313008 

Η μονάδα διαπραγμάτευσης  των μετοχών στο ΧΑ είναι ο τίτλος της 1 άυλης κοινής ονομαστικής μετοχής.   

Όσον αφορά την τελευταία χρήση , δεν υφίσταται καμία περίπτωση: 
 
α)  δημόσιας προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής που πραγματοποιήθηκε από τρίτους για μετοχές της Εταιρίας 
β) δημόσιας προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής που πραγματοποιήθηκε από την Εταιρία για μετοχές άλλης 
εταιρίας. 
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Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης της CPI AE 
 
α) δεν υπάρχει, γνωστή στην εταιρεία, συμφωνία της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά στον έλεγχό της 
β)  δεν υπάρχουν δικαιώματα / υποχρεώσεις απόκτησης εγκεκριμμένου αλλά όχι εγγεγραμμένου κεφαλαίου, καθώς 
επίσης δεν υπάρχει κεφάλαιο κάποιου μέλους του Όμιλου για το οποίο να υφίστατι διακίωμα προαίρεσης ή 
συμφωνία υπό όρους ή άνευ όρων που προβλέπει ότι το κεφάλαιο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο δικαιώματος 
προαίρεσης. 
γ) δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας που να κατέχονται από την ίδια ή για λογαριασμό της ή από θυγατρικές της 
 
 
3.  Γενικές πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο 
 
3.1 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 
 
 
3.2 Εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου  
 
Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την τελευταία πενταετία, έχει ως εξής: 

 

 
Σημ: 1)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.  

 
3.3 Μέτοχοι 
 
Με βάση το μετοχολόγιο της 30/6/2005 η μετοχική σύνθεση έχει ως εξής: 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 3%      Αριθμός μετοχών           Ποσοστό  % 

Bansara Trading LTD 3.260.675 32,91% 

Πικούνης Αναστάσιος 3.305.000 33,36% 

ΟΚΙ Europe LTD 855.000 8,63% 

Αθροισμα  7.420.675 74,9% 
Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο  του 3% 2.433.290 25,10% 

ΣΥΝΟΛΟ 9.907.500 100% 

 
Η εταιρεία BANSARA A.E. είναι συμφερόντων κ. Χρήστου Παπαθάνου, ιδρύθηκε το 1996 και έχει  
έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου (Αρ. Εγγραφής 79723). Είναι μια Holding εταιρεία, η οποία κατέχει  
σήμερα  το 32,91% των μετοχών της CPI A.E.  
 
H εταιρεία ύστερα από την 7/11/98 απόφαση της Γ.Σ. διοικείται από διμελές Διοικητικό Συμβούλιο 
το οποίο απαρτίζεται από τους εξής: 
 

Στέλιο Σαββίδη του Χρήστου Μέλος 
Εύα Αγαθαγγέλου του Θεμιστοκλή Μέλος 

Ημερ.Γ.Σ. Αριθμός 
Φεκ 

Ποσό 
αύξησης 
μετοχικού 
κεφαλαίου 
(σε ευρώ) 

Αριθμός 
μετοχών  

Με 
καταβολή 
μετρητών 
(σε ευρώ) 

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

Μετοχικό 
κεφάλαιο 
μετά την 
αύξηση (σε 
ευρώ ) 

Ονομαστι
κή αξία 
μετοχής 
(σε ευρώ) 

Συνολικός 
αριθμός 
μετοχών 

20/12/2001 323/15-
1-2002 1.033.878,76 3.302.500  1.033.878,76 2.972.250,00 0,30 9.907.500 
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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. 
 
H διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τους κ.κ. Στέλιο Σαββίδη και Εύα Αγαθαγγέλου. 
 
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 
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III.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 
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 Διοίκηση 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 Δανείων 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. 
 
 
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 Διοικητικό Συμβούλιο 

υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός 30 ημερών από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον 
Πρόεδρο του Διοικητικού 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 Διοικητικού 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.  
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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 
Δημοσίου. 
 
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. 
 
2. Φορολογία μερισμάτων  
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2238/94, άρθρο 109), τα κέρδη των ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών των 
διαχειριστικών περιόδων που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου του 2005 και εντεύθεν, βαρύνονται με φόρο 32% 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  
 
 
 
 



CPI AE                                                                                                    ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 

 11

IV.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 
 
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 στην αγορά 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 Διεθνή Οργανισμό ΤUV Austria με το πιστοποιητικό ποιότητας EN ISO 9001:2000 
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% ενώ εισήλθε στην αγορά των 
φορολογικοποιημένων συστημάτων τιμολόγησης  

 
 To 2003 εξαγόρασε το 100% της εταιρείας CPI Computer Peripherals International (Cyprus) Limited και εισήλθε 

στην αγορά των συστημάτων διαχείρησης Λιανικής (συστήματα POS) .  
 
 To 2004 ανέλαβε την αντιπροσωπεία της Sharp στην ελληνική αγορά για το κομμάτι των προϊόντων 

αυτοματισμού γραφείου και προχώρησε σε αλλαγή του πληροφορικού της συστήματος (ERP). 
 
 Το 2005 εισήλθε στην διανομή ολοκληρωμένων Λύσεων εστίασης, Εντατικής Λιανικής και Surveillance ενώ 

ξεκίνησε να επένδύει στην αγορά VoIP  
 
2. Περιγραφή αντικειμένου  

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 
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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.. 
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.  
 
3. Δίκτυο πωλήσεων  και διανομής 
 
Η CPI διαθέτει σήμερα δύο κέντρα δραστηριότητας, ένα στην Αθήνα και ένα στην Θεσσαλονίκη. Στα σημεία αυτά 
διαθέτει οργανωμένες αποθήκες εμβαδού 1.812τ.μ. και 430τ.μ. αντίστοιχα αλλά και γραφεία εμβαδού 1.972τ.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. 
 
3.1 Πελάτες 
 
Η CPI συνεργάζεται με 2.000 μεταπωλητές περίπου σε όλη την Ελλάδα και 10.000 περίπου τελικούς πελάτες τους 
οποίους εξυπηρετεί απευθείας. Οι συνεργασίες δεν είναι αποκλειστικές αλλά στηρίζονται σε μακροχρόνιες 
εμπορικές σχέσεις καθώς και σε σχέσεις εκτίμησης και υποστήριξης.  

 
Η μηχανογραφική υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Τα κέντρα διανομής σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη λειτουργούν μηχανογραφικά ενοποιημένα και συνδεμένα μεταξύ τους σε πραγνατικό χρόνο.  
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  παρέχοντας πολύ γρήγορη εξυπηρέτηση στους πελάτες της.  
 
Η οργάνωση του τμήματος Πωλήσεων αντανακλά την κατηγοριοποίηση των πελατών σύμφωνα με τα πρότυπα της 
“αγοραστικής συμπεριφοράς” τους και χωρίζεται σε 6 τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι αυτός των Μεγάλων 
Λογαριασμών, ο οποίος επικεντρώνεται σε ΔΕΚΟ, το Δημόσιο και τις Μεγάλες Ιδιωτικές Εταιρείες.  
 
Ο δεύτερος τομέας είναι ο τομέας διανομής, ο οποίος καλύπτει γεωγραφικά 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.  
 
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. 
 
Τέλος ο έκτος τομέας είναι ο τομέας των direct πωλήσεων προϊόντων Αυτοματισμού Γραφείου ο οποίος προωθεί 
τα προϊόντα Αυτοματισμού Γραφείου μέσω απευθείας πωλήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
 
Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει πελάτης που να απορροφά άνω του 10% του κύκλου εργασιών της CPI Α.Ε. για τη 
χρήση 2005/2006 
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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: 
 

• 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.   

 
3.3 Προμηθευτές 
 
Οι βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι: 
 

• OKI: Πρόκειται για μια ιαπωνική εταιρεία με κύκλο εργασιών $ 7 δισ.  που ιδρύθηκε το 1881. Διαθέτει 
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. 

 
• 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. 
 

• 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. Διαθέτει 
το  μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής scanners στην  Taiwan. 

 
• SMC: Είναι Αμερικάνικη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1971 και ασχολείται στην αγορά της δικτύωσης. Σήμερα 

εδρεύει στο Irvine της Καλιφόρνια και διαθέτει υποκαταστήματα σε όλο τον κόσμο. Είναι μέλος της Accton 
Technology Group έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές δικτυακών προϊόντων με αποτέλεσμα να 
έχει άμεση πρόσβαση σε προηγμένες έρευνες και υλοποιήσεις δικτυακών προϊόντων. 

 
• TRENDWARE: Είναι Αμερικανική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1992 και ασχολείται στην αγορά της δικτύωσης. 

Εχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης ειδικά στην Αμερικανική Ήπειρο  
 

• SUMMA Inc:. 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 όπου κατέχει σημαντική θέση. 
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 
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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.       

 
• MAXDATA: Πρόκειται για μία Γερμανική εταιρεία που κατασκευάζει τις οθόνες Belinea και ιδρύθηκε το 

1987. Έχει υποκαταστήματα σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες, απασχολεί γύρω στους 1200 υπαλλήλους και έχει 
κύκλο εργασιών 660 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός από τις οθόνες δραστηριοποιείται επίσης και στους τομείς 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των notebooks. 

 
• SHARP : Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες Ιαπωνικές εταιρείες παραγωγής και διάθεσης Τεχνολογίας 

σε πολούς τομείς. Η συνεργασία της CPI με την Sharp αφορά στην διανομή προιόντων Αυτοματισμού 
Γραφείου (φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα, fax κλπ)  

 
 
4 Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Η εταιρεία στις 30/6/2004 δεν κατείχε κανένα ιδιόκτητο ακίνητο. 
Οι ενοικιαζόμενοι χώροι της εταιρείας περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Τοποθεσία Οδός Χρήση Μηνιαίο Μίσθωμα Λήξη Μίσθωσης 
Ταύρος Ραφαηλίδου 1 Γραφεία-Αποθήκες 19.760,00 ευρώ 2010 
Θες/νικη Ν.Μαντζάρου 11 Γραφεία-Αποθήκες 1.800,00 ευρώ 2010 
Θες/νικη Ν.Μαντζάρου 14 Αποθήκες 1.827,39 ευρώ 2010 

 
 
5. Επενδύσεις 
 
Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά την εισαγωγή της 
εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ολοκληρώθηκε την 31/12/2001 επομένως 
από 1/1/2002  οι επενδύσεις γίνονται με ιδία κεφάλαια της εταιρείας. 
 
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις κυριότερες επενδύσεις κατά την τελευταία τριετία. 

(ποσά σε ευρώ) 
 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης   - 
Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 365.659,80 109.978,25 219.863,50 

Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων –τεχνικά έργα 40.711,34 142.543,83 12.024,94 
Μηχ.-Τεχνικές Εγκατ. & λοιπός μηχαν.εξοπλ. 460,17 - - 

Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός 117.122,61 572.860,06 328.857,77 
Εξαγορές σε εταιρείες εσωτερικού 7.200,00 28.800,00 - 
Εξαγορές σε εταιρείες εξωτερικού 3.000,00 - - 

ΣΥΝΟΛΟ 535.420,72 860.146,38 560.746,21 
 
6.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ CPI AE  
 
Η CPI AE μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των παρακάτω εταιρειών 
Επωνυμία Εταιρείας Ποσοστό συμμετοχής 

MDI Υπηρεσίες και Συστήματα Οργάνωσης ΑΕ 99,99% 

CPI Computer Peripherals International (Cyprus) LTD 100% 

Fiber Systems & Networks Α.Ε. 45% 

ΑΤΚΟΣΟΦΤ Α.Ε. 3,05% 

Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & Ερευνας – 
Τεχνόπολη Ακρόπολις Α.Ε. 

0,91% 
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6.1 Συνδεδεμμένες επιχειρήσεις με την έννοια του άρθρου 42ε το ν. 2190/1920 
 
Από τις ανωτέρω εταιρείες μόνο οι «MDI Υπηρεσίες και Συστήματα Οργάνωσης ΑΕ» και η «CPI Computer 
Peripherals International (Cyprus) LTD» αποτελούν συνδεδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 42 ε. του 
ν.2190/1920, και η CPI AE ενοποιεί τα Οικονομικά τους στοιχεία. 
Πληροφορίες για τις εταιρείες αυτές υπάρχουν στο κεφάλαιο VI. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2005-2006 

παράγραφος  6. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ  του παρόντος. 

 
6.2 Μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις με την έννοια του άρθρου 42ε το ν. 2190/1920 
Τα στοιχεία των  λοιπών εταιρείων στις οποίες συμμετέχει η CPI AE χωρίς να ενοποιεί τα Οικονομικά τους στοιχεία 

είναι τα ακόλουθα :  
6.2.1. 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» 
και έδρα τον Δήμο Γαλατσίου, Αγ. Γλυκερίας 17, ΤΚ 11 147   
 
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 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 Δομημένης Καλωδίωσης, Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Ρύθμισης Συστημάτων, 
Ανάλυσης Απόδοσης Δικτύων, Εντοπισμού και Επίλυσης Προβλημάτων, Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ασφάλειας 
Δικτύων και Δομημένης Καλωδίωσης καθώς  και Συμβόλαια Συντήρησης και Υποστήριξης Συστημάτων, έχει δε 
αποκτήσει πιστοποιητικό ποιότητας DIN EN ISO 9002 στους τομείς πώλησης, διανομής, τεχνικής υποστήριξης 
προιόντων πληροφορικής και δικτύων. 
 
Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας σήμερα είναι η εξής: 
 

Εταίροι Αριθμός μετοχών Συμμετοχή %
CPI A.E. 
Παναγιώτης Ζαριφόπουλος 
Nικόλαος Αυγερινός 
Ιωάννης Ηλιάδης 
Χρήστος Κοντός 
Ιωάννης Καρακάσης 

51.750
51.730

5.750
5.750

10
10

45,00%
44,98%

5,00%
5,00%
0,01%
0,01%

Σύνολο 115.000   100,000%

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι πενταμελές και έχει την εξής σύνθεση : 

 

Ιωάννης Καρακάσης Πρόεδρος και Δ.Σύμβουλος 

Nικόλαος Αυγερινός Μέλος 

Παναγιώτης Ζαριφόπουλος Μέλος 

Χρήστος Παπαθάνος Μέλος 

Κων/νος Χατζηαντώνης –Φωταράς Μέλος 
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6.2.2ΑΤΚΟΣΟΦΤ Α.Ε. 
 
Η εταιρεία ΑΤΚΟΣΟΦΤ Ανώνυμος Εταιρεία Ανάπτυξης και Εμπορίας Λογισμικού Παροχής Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, ιδρύθηκε το 1993 (ΦΕΚ Ανώνυμες Εταιρείες 5420/22-9-1993), με έδρα 
τον Δήμο Χαλανδρίου, Ηπείρου 29, Άλσους και Αιτωλίας 15, ΤΚ 15231 
 
Η ΑΤΚΟΣΟΦΤ Εταιρεία Ανάπτυξης και Εμπορίας Λογισμικού Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και 
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στην Νομαρχία Αθηνών με 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23748/01ΑΤ/Β/91/83/96  και η διάρκειά της έχει ορισθεί σε εκατό (100) χρόνια. 
 
Η ΑΤΚΟΣΟΦΤ δραστηριοποιείται στην αγορά της Πληροφορικής, αναπτύσσοντας εξειδικευμένες εφαρμογές 
λογισμικού Ιατρικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Διαδικτύου. Οι εφαρμογές Ιατρικής Πληροφορικής της 
ΑΤΚΟΣΟΦΤ καλύπτουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών Υγείας που παρέχονται απο τους Οργανισμούς Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εφαρμογές: a-medline© Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας, Frontis© 
Διαχείριση Υπηρεσιών Κατ΄οίκον Φροντίδας και Νοσηλείας και a-medlineNET© Διαχείριση Δικτύων Υγείας, οι 
οποίες έχουν συγκαταλεχθεί μεταξύ των πλέον καινοτόμων εφαρμογών της Ευρώπης και έχουν βραβευθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εφαρμογές Ιατρικής Πληροφορικής και Στατιστικής της ΑΤΚΟΣΟΦΤ, έχουν εγκατασταθεί 
στα μεγαλύτερα Νοσοκομεία και Οργανισμούς αντίστοιχα, του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε Ελλάδα, Κύπρο και 
Ευρώπη. 
 
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, για τους παρακάτω τομείς: 
• Σχεδιασμό, Ανάπτυξη & εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού Ιατρικής Πληροφορικής, Στατιστικής, Internet & 

e-commerce 
• Σύναψη Συμβάσεων στον τομέα της έρευνας, για την ανάπτυξη εφαρμογών στους παραπάνω τομείς 
• Διοίκηση έργων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφορικών 

συστημάτων 
 
Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας είναι η εξής: 
 

Εταίροι Αριθμός Μετοχών Συμμετοχή 
Αναστάσιος Πικούνης 95.493 36,35% 
Χρήστος Παπαθάνος 95.493 36,35% 
Ιωάννης Σαμιωτάκης 63.661 24,24% 
CPI A.E. 8.032 3.06% 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι τετραμελές και έχει την εξής σύνθεση: 
 
Πικούνης Αναστάσιος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Σαμιωτάκης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 
Πικούνης Μιχάλης Μέλος 
Πικούνη Μανταφούνη Χριστίνα Μέλος 
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V.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ    
    
1. Διοίκηση – Διεύθυνση Εργασιών 
 
Tο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρίας εγκρίθηκε από την Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της 19ης Δεκεμβρίου 2003 (ΦΕΚ 148/9-1-2004) .  Η θητεία του είναι 5ετής και λήγει στις 31/12/2008. Η 
σύνθεσή του σήμερα έχει ως εξής: 

 Χρήστος Παπαθάνος του Αριστείδη  
Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος. 

Εκτελεστικό μέλος 

 Νίκος Τόλης του Κων/νου Αντιπρόεδρος 
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος 

 Πίγκα Ελένη του Δημητρίου Μέλος Εκτελεστικό μέλος 

 Κωνσταντίνος Φωταράς του Μόσχου Μέλος Εκτελεστικό μέλος 

 Αθανάσιος Παπαθανασίου του Θεοφάνη Μέλος 
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος 

 Μιχαήλ Γαλουζίδης του Φραγκίσκου  Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος 

 Παναγιώτης Ζαριφόπουλος του Γεωργίου Μέλος 
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος 

 
 
Η CPI A.E. διοικείται από ένα επιτελείο έμπειρων στελεχών, τα κυριότερα από τα οποία είναι τα παρακάτω: 
 
• Χρήστος Παπαθάνος του Αριστείδη, Πρόεδρος και Διευθύνων 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 μεγάλη 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. Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος 
(ΣΕΠΕ).    

• Αθανασιάν Ονίκ, Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας   
Γεννήθηκε   το 1942 στην Κων/πολη. Αποφοίτησε απο την Ακαδημία Χάλκης στην Κων/πολη και εργάστηκε 
για 18 χρόνια στην σοκολατοβιομηχανία Mabel  ως οικονομικός διευθυντής για 10 χρόνια και Γενικός 
Διευθυντής για   8 χρόνια. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1980 εργάστηκε σαν οικονομικός και διοικητικός 
διευθυντής   στην Οlivetti Hellas και την Getronics Hellas . Εντάχθηκε στο Διοικητικό προσωπικό της CPI το 
2001 μετά την εξαγορά της MDI (πρώην Getronics Hellas ) απο την CPI. 
 

• Βλάχου Ιώ του Χαρίλαου, Διευθύντρια Logistics 
Γεννήθηκε  το 1968 στην Αθήνα. Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μεταπτυχιακή της εκπαίδευση είχε ως αντικείμενο την Πληροφορική και 
πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε ετήσιο  κύκλο 
σεμιναρίων στο Εμπορικό  και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με εξειδίκευση Μarketing Management. Έχει 
εργαστεί ως Customer Service Manager και ως Logistics & Customer Operations Manager στην Seagram 
Hellas. Eργάζεται στη CPI από τον Ιούνιο του 2000. 
 

• Καραδήμας Γεώργιος του Πέτρου, Διευθυντής Marketing 
Γεννήθηκε το 1967. Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έκανε το μεταπτυχιακό του στην Μεγάλη 
Βρετανία, στο πανεπιστήμιο του Sheffield όπου απέκτησε πτυχίο Master in Business Administration , με 
ειδικότητα σε χρηματοοικονομικά. Ακόμα, μετά από σχετικές σπουδές, του απονεμήθηκε το Postgraduate 
Diploma in Marketing του Chartered Institute of Marketing του οποίου και αποτελεί μέλος. Τέλος , το 2003  
απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science in Operations and Logistics Management από το University of 
Surrey της Μεγάλης Βρετανίας . Έχει εργασθεί για μεγάλα διαστήματα στα τμήματα Πωλήσεων και Marketing 
της Ford Credit , της Sony Hellas και της Altec ΑΒΕΕ. Έχει εργασθεί ως Διευθυντής Πωλήσεων Νοτίου 
Ελλάδος για την CPI ΑΕ ενώ απο τον Ιούλιο του 2004  είναι διευθυντής του τμήματος Marketing στην ίδια 
εταιρία. 
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• Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, Διευθύντρια Υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδος 
Γεννήθηκε το 1963 στην Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το κολέγιο Ανατόλια και στη συνέχεια έκανε σπουδές 
Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Βιομηχανική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές έγιναν σε 
Computer Science και Information Systems στο πανεπιστήμιο του San Francisco. Ιδρύτρια από το 1986 
εταιρείας πληροφορικής στη Θεσσαλονίκη, εντάχθηκε στη CPI Α.Ε. το 1992 δημιουργώντας το υποκατάστημα 
της CPI στη Θεσσαλονίκη. 
 

• Σκούρας Κωσταντίνος, Οικονομικός Διευθυντής 
Γεννήθηκε το 1947. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπειστημίου Πειραιά Ξεκίνησε την καριέρα του σαν 
Λογιστής στα Κλωστήρια Ναούσης. Από το 1976 μέχρι το 2002 εργάσθηκε στην BULL Α.Ε. καταλαμβάνοντας 
διαδοχικά τις θέσεις του Προιστάμενου Λογιστηρίου, Βοηθού Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή και 
Οικονομικού Δευθυντή, Από τον Σεπτέμβριο του 2006 εργάζεται στην CPI AE σαν Διευθυντής  Οικονομικών 
Υπηρεσιών.  
 

• Τσαδήμα Σοφία του Γεωργίου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
Γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Οι μεταπτυχιακές της σπουδές είχαν ως αντικείμενο το Human Resources και 
έγιναν στο London School of Management. Ξεκίνησε να εργάζεται ως Βοηθός Μarketing και Διοίκησης 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 Δημόσιες Σχέσεις, το Marketing, την 
Διοίκηση Ανθρωπ. Πόρων και τους Εργατ. Νόμους και εργάζεται στη CPI A.E. από τον Νοέμβριο του 1999. 
 

• Φωταράς Κωνσταντίνος του Μόσχου,  Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ- Επιβλέπων τις Πωλήσεις 
Γεννήθηκε το 1948. Έχει αποφοιτήσει απο το πανεπιστήμιο του N.Jersey, σαν Αναλυτής Προγραμματιστής. 
Έχει εργαστεί από το 1978 έως το 1990 στη ΧΕRΟΧ όπου και αποχώρησε σαν διευθυντής πωλήσεων 
μεγάλων λογαριασμών. Εντάχθηκε στη CPI A.E. το 1990 σαν Διευθυντής Πωλήσεων από όπου και 
συνταξιοδοτήθηκε το 2005.. 
 

• Λυμπέρης Αναστάσιος του Θεοδώρου, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1959. Απόφοιτος ΤΕΙ Αθηνών των τμημάτων Ναυπηγικής και Μηχανολογίας. Έχει 
παρακολουθήσει τον ετήσιο κύκλο σεμιναρίων Ηλεκτρονικής Τεχνολογίας του ΕΛΚΕΠΑ, σεμινάρια 
management και Ποιότητος Εργασίας στην ΕΕΔΕ καθώς και όλες τις εκπαιδεύσεις της SHARP για τα 
αναλογικά και ψηφιακά μηχανήματα αυτοματισμού γραφείου στη Γερμανία. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο 
χώρο του Αυτοματισμού Γραφείου το 1987 από τη XEROX Hellas, στη συνέχεια υπήρξε από τα πρώτα μέλη 
που στελέχωσαν την Micromedia AE  στην οποία και παρέμεινε ως Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών μέχρι και 
τον Αύγουστο του 2004. Εντάχθηκε στη CPI A.E. τον Σεπτέμβριο του 2004 όταν η εταιρεία ανάλαβε την 
αντιπροσώπευση του τομέα Office Automation της SHARP στην Ελλάδα. 
 

 
Όλα τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν Ελληνική υπηκοότητα.   
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα στελέχη της Διεύθυνσης 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. 
 
 
2 Συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. και των κυρίων Μετόχων στο Δ.Σ. και στο κεφάλαιο άλλων 
εταιρειών 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των κυρίων 
μετόχων της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών και τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους στο κεφάλαιο 
άλλων εταιρειών με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10%: 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ  Δ.Σ. ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
Μέλος Δ.Σ. ή Κύριος 

Μέτοχος 
Εταιρεία Θέση Δ.Σ. 

 
% Συμμετοχής 

Χρήστος Παπαθάνος του 
Αριστείδη 

• MDI A.E. 
 
• CPI CYPRUS 
• ΑΤΚΟΣΟΦΤ  Α.Ε. 
• Fiber Systems & Networks ΑΕ 
• ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. 
• ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ 

Πρόεδρος-
Διευθ.Σύμβ. 
Director 
Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

 
 
 

36,09% 

Νίκος Τόλης του Κων/νου • ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. 
 
• DIEKAT CONSTRUCT S.A. 
 
• ΑΙΘΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 
 
• ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε. 
• ΜΕΤΡΑΚ Ε.Π.Ε. 
• ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε. 
• ΔΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ 
 
• ΑΙΘΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
• DIEKAT INTERNATIONAL LTD 
• ΜΕΤΡΑΚ ΑΤΕ 
• EVROIL SHA 
• ΔΙΕΚΑΤ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ & 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Α.Ε. 
• ΔΙΕΚΑΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Αντιπρόεδρος-
Διευθ.Σύμβ. 
Αντιπρόεδρος 
 
 
 Δ.Σύμβουλος. 
 
Μέλος Δ.Σ 
. 
Διευθ.Σύμβουλος 
Πρόεδρος 
Διαχειριστής 
Μέλος Δ.Σ 
Μέλος 
Μέλος 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
 
Διευθ.Σύμβουλος 

17,36% 
 

7,5% 
 
 

11,32% 
 
 

18,7% 
12,45% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ελένη Πίγκα του 
Δημητρίου 

• MDI A.E. 
 

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

 

Κων/νος Χατζηαντώνης –
Φωταράς του Μόσχου 

• Fiber Systems & Networks ΑΕ 
• MDI A.E. 

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
 

 

Παναγιώτης 
Ζαριφόπουλος του 
Γεωργίου 

• Τ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
 
• ΕΡΜΗΣ BRINGS HELLAS  
 
• Fiber Systems & Networks ΑΕ 
• ACON ΕΠΕ 

Πρόεδρος-
Διευθ.Σύμβ. 
Πρόεδρος-
Διευθ.Σύμβ. 
Μέλος 
Συνδιαχειριστής  

 
98% 

 
 

44,98% 
50% 

Μιχαήλ Γαλουζίδης του 
Φραγκίσκου 

• LEARN A.E. 
 
• INFORMACY  A.E. 
 
• INFORMACY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. 

Πρόεδρος-
Διευθ.Σύμβ. 
Πρόεδρος – 
Μέλος 
Πρόεδρος 

41% 
 
 
 
 

Αθανάσιος Παπαθανασίου 
του Θεοφάνη 

• ΚΙΜΠΕΡΑ ΑΕ  
 
• ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

Προεδρος 
Διευθ. Συμβουλος 
Μέλος 

 
25% 

 
Πικούνης Αναστάσιος του 
Μιχαήλ 

• ΑΤΚΟΣΟΦΤ ΑΕ Πρόεδρος-
Διευθ.Σύμβ. 

 

36,35% 

ΟΚΙ Europe Ltd • OKI UK Limited 
• OKI Systems UK Limited 
• OKI Systems Ireland Limited 
• OKI Systems Italia Limited 
• OKI Systems Denmark  ltd 
• OKI Systems Holland Limited 
• OKI Systems Sweden Limited 
• OKI Systems Norway Limited 
• OKI Systems France Limited 
• OKI Systems Iberica SA 
• OKI Systems Finland Oy 
• OKI Systems Polska Sp Zoo 

 100% 
88% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
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• OKI Systems Czeck and Slovak 
sro 

• OKI Systems Hungary Kft 
• OKI Systems Holdings 

Company 
• Olympia Maquinas de Oficina 

Sa 
• Olympia Cataluna SA 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
100% 

 
 
 
 
5.3 Οργανόγραμμα  
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VI.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2005 - 2006 

 

Ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις σε απλή και ενοποιημένη βάση της 
30ης  Ιουνίου 2006 

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006 (1/7/2005-30/06/2006) της «CPI Ανώνυμος Εταιρεία 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερεικών» εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της εταιρείας την 2α Νοεμβρίου 2006. Τα 

στοιχεία και οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον τύπο, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική 

κατάσταση και τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας και του ομίλου και σε καμία περίπτωση δεν παρέχουν μια 

ολοκληρωμένη εικόνα. Για το λόγο αυτό συνιστούμε στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους 

επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να μελετήσει τις παρακάτω τελικές  οικονομικές καταστάσεις 

της χρήσεως 2006 (1/7/2005-30/06/2006), οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και 

έχουν αναρτηθεί μαζί με την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας 

«www.cpi.gr». 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ )  

 
Επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 30.6.2006 

 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
CPI AE 

Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 
  

 
Ταύρος, 2 Νοεμβρίου 2006 
 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Με την κατάθεση προς έγκρισή σας, των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την εταιρική χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2006, σας 

παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας επί των πεπραγμένων της ίδιας εταιρικής χρήσης. 

 

Γενικά 
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η 11η κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από την 1η Ιουλίου 2005 

έως και την 30 Ιουνίου 2006. 

Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα 

νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της. 

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης και οι Ταμειακές Ροές της ως άνω χρήσης όπως δημοσιεύθηκε και 

υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκε σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων του 

Ισολογισμού, και των Αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω : 

Οι Καθαρές Πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 25,01εκατ., μειωμένες κατά 10% έναντι της προηγούμενης 

χρήσης. Η μείωση προήλθε από την σημαντική μείωση των τιμών των οθονών, την μείωση της ζήτησης για 

εκτυπωτές ακίδων και την περιοριστική πιστωτική πολιτική που εφήρμοσε η εταιρεία κατά την εξεταζόμενη χρήση.  

Τα προ Φόρων Κέρδη ανήλθαν σε € 382.289 , έναντι € 475,044 την προηγούμενη χρήση, μείωση που οφείλεται 

στην δημιουργία προβλέψεων για επισφάλειες, για έξοδο προσωπικού από την υπηρεσία, την αποζημίωση που 

προέκυψε από την μείωση του προσωπικού, την απαξίωση μη κινούμενου αποθέματος και τις αυξημένες 

αποσβέσεις λόγω συνεχιζόμενων επενδύσεων στους τομείς ενδιαφέροντος 

Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 230.750., έναντι € 214.695 την προηγούμενη χρήση. 

 
 
Τα αποθέματα εμφανίζονται μειωμένα κατά € 268.688 λόγω βελτιωμένης διαχείρισης καθ’ όλη τη διάρκεια του 

έτους καθώς και της απόφασης του ΔΣ για απαξίωση μη κινούμενων προϊόντων ύψους € 145.000.  

Τα υπόλοιπα των πελατών εμφανίζονται μειωμένα κατά € 2,09 εκατ ήτοι κατά 20%, συνεπεία της περιοριστικής 

πιστωτικής πολιτικής και της ταχύτερης είσπραξης των υπολοίπων. 
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Τα Μακροπρόθεσμα Δάνεια εμφανίζονται μειωμένα κατά € 1 εκατ. ήτοι μείωση 50% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά, λόγω ισόποσης αποπληρωμής σύμφωνα με το πλάνο. 

Τα Βραχυπρόθεσμα Δάνεια εμφανίζονται μειωμένα κατά € 2,28 εκατ., ήτοι μείωση 31% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά. 

 

Λοιπές Πληροφορίες 
Κατά το διαρρεύσαν δωδεκάμηνο, η ύφεση που ξεκίνησε το 2002 στην εγχώρια αγορά Πληροφορικής συνεχίστηκε 

και, μαζί με την συμπίεση των τιμών λόγω ανταγωνισμού, είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός εταιρειών του 

κλάδου να αναστείλουν ή να μειώσουν δραστικά τις δραστηριότητές τους. 

Η εταιρεία στην δύσκολη αυτή χρονιά, επέλεξε την οδό του νοικοκυρέματος και της μείωσης των κινδύνων, 

πετυχαίνοντας μείωση των ανοιχτών υπολοίπων των πελατών, μείωση του μέσου χρόνου αποπληρωμής από τους 

πελάτες της, μείωσης του δανεισμού της χωρίς ταυτόχρονη αύξηση των υποχρεώσεών της στους προμηθευτές 

της, εξυγίανση της αποθήκης της κλπ. 

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η κλειομένη χρήση είναι η πρώτη χρήση κατά την οποία η εταιρεία εφαρμόζει τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Απεικόνισης. 

 

Την επόμενη χρονιά (1/7/06 – 30/6/07) η εταιρεία θα συνεχίσει τις επενδύσεις της στον τομέα των Ολοκληρωμένων 

Εκτυπωτικών Λύσεων καθώς και στον τομέα των λύσεων Point of Sale και  θα επικεντρωθεί στην αύξηση του 

μικτού κέρδους και στην ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και τις Οικονομικές καταστάσεις 

της 30ης Ιουνίου 2006, πιστεύουμε ότι έχετε στην διάθεσή σας, κύριοι Μέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα 

σας επιτρέψουν να προχωρήσετε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 30ην 

Ιουνίου 2006 και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 

 

Με τιμή 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών  
Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
Χρήστος Παπαθάνος 
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΟΜΙΛΟΥ)  

 
Επί των Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 30.6.2006 

 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
CPI AE 

Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 
  

 
Ταύρος, 2 Νοεμβρίου 2006 
 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Με την κατάθεση προς έγκρισή σας, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την εταιρική χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2006, σας 

παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας επί των ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών του Ομίλου. 

 

Γενικά 
Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η 6η κατά σειρά κατά την οποία καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις και αφορά την εταιρική χρήση από την 1η Ιουλίου 2005 έως και την 30 Ιουνίου 2006. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια γενική αναδρομή επί των εργασιών του Ομίλου, των στοιχείων του 

Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης της εν λόγω χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω : 

 

Οι Ενοποιημένες Συνολικές Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 29.933 χιλ., μειωμένες κατά 5,4 % έναντι της 

προηγούμενης χρήσης. 

Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις Υπηρεσιών του Ομίλου ανήλθαν σε € 4.964 χιλ  αυξημένες κατά 11 % έναντι της 

περασμένης χρήσης 

Τα  Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 
(ΕΒΙΤDA), ανήλθαν σε 1.775 χιλ., έναντι € 1.892 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. 

Τα  Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων ανήλθαν σε € 573 

χιλ., έναντι € 1.330 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. 

Τα  Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 145 χιλ., έναντι  € 995 χιλ. της προηγούμενης 

χρήσης  

Τα  Ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε € 162 χιλ., έναντι  € 667 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. 

Η εν λόγω μείωση προήλθε από τις αυξημένες αποσβέσεις λόγω των συνεχιζόμενων επενδύσεων στην 

κατεύθυνση της αύξησης των εσόδων του Ομίλου από υπηρεσίες, από την δημιουργία προβλέψεων για 

επισφάλειες και για έξοδο προσωπικού από την υπηρεσία, από την αποζημίωση που προέκυψε από την μείωση 

του προσωπικού καθώς και από την απαξίωση μη κινούμενου αποθέματος 

 
Τα αποθέματα εμφανίζονται μειωμένα κατά € 302 χιλ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, μεταβολή η οποία 

σχετίζεται με την απαξίωση μέρος του αποθέματος και με την καλύτερη διαχείρισή του στην παρούσα χρήση. 

Οι υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες ανέρχονται στο τέλος της χρήσης στο ποσό των € 13.405 

χιλ., έναντι 15.880 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. 
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 Λοιπές Πληροφορίες 

Κατά το διαρρεύσαν δωδεκάμηνο συνεχίστηκαν οι επενδύσεις του Ομίλου προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης 

των εσόδων από υπηρεσίες, ενώ επιδιώχθηκε, εν μέσω της γενικότερης ύφεσης και αναταράξεων του κλάδου, η 

μείωση των κινδύνων. 

 

Κατά την επόμενη χρήση ο Όμιλος θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στην αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες, 

στις Ολοκληρωμένες Εκτυπωτικές Λύσεις, σε μικρά και  μεσαίου μεγέθους έργα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και 

στα συστήματα Point of Sales, εστιάζοντας στην αύξηση του μικτού κέρδους και στην μείωση των πιστωτικών 

κινδύνων. 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και τις ενοποιημένες 

Οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2006, πιστεύουμε ότι έχετε στην διάθεσή σας, κύριοι Μέτοχοι, όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία που θα σας επιτρέψουν να προχωρήσετε στην έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 30ην Ιουνίου 2006 και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και 

των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 

 

 

Με τιμή 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών  

Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Χρήστος Παπαθάνος 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 

«CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» 
 

Ελέγξαμε τις συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «CPI 
Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» της εταιρικής χρήσεως που έληξε 
την 30η Ιουνίου 2006. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της 
Εταιρίας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών 
καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.  
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα 
Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου 
κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 
ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, 
αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 
καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των 
εκτιμήσεων της διοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές 
καταστάσεις καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις 
οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την 
διαμόρφωση της γνώμης μας.. 
Κατά την γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική 
θέση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 30η Ιουνίου 2006 και τα αποτελέσματα των εργασιών της και του 
Ομίλου καθώς και τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές της χρήσεως που έληξε αυτή την 
ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις προαναφερόμενες οικονομικές 
καταστάσεις. 
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στη 
σημείωση που παρατίθεται στο Προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο 
γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις  30/06/03 εως και 30/06/06 δεν έχουν εξετασθεί από τις 
φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 
κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ’ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 
οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
 
  Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2006 
  Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
   PKF  ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  Α.Ε   
                  Μέλος της                       Ευστάθιος Π. Καγιούλης 

PKF International Ltd  Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 13271 
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/05-30/06/06  
     ποσά σε € 
 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 

 
Σημ. 

01/07/2005- 
30/06/2006 

01/07/2004- 
30/06/2005 

01/07/2005- 
30/06/2006 

01/07/2004- 
30/06/2005 

Κύκλος εργασιών 
(πωλήσεις) 

 
11.1 

 
29.933.714,91 

 
31.638.660,80 

 
25.012.695,30 

 
27.682.080,96 

 
Κόστος πωληθέντων 

 
11.2 

 
23.588.534,27 

 
24.673.033,83 

 
19.587.427,02 

 
21.931.706,03 

 
Μικτό κέρδος   

6.345.180,64 
 

6.965.626,97 
 

5.425.268,28 
 

5.750.374,93 
 
Έξοδα διάθεσης 

 
11.4 

 
-2.341.929,34 

 
-2.437.226,93 

 
-1.993.105,09 

 
-2.090.459,86 

 
Έξοδα διοίκησης 

 
11.5 

 
-3.782.014,86 

 
-3.399.667,20 

 
-3.040.547,76 

 
-3.177.075,33 

Λοιπά έξοδα 
εκμετάλλευσης (καθαρά)   

351.864,94 
 

201.935,62 
 

351.463,37 
 

317.084,77 
Αποτέλεσμα 
εκμετάλλευσης   

573.101,38 
 

1.330.668,46 
 

743.078,80 
 

799.924,51 
Χρηματοοικονομικά 
έξοδα -καθαρά   

-428.411,50 
 

-335.266,90 
 

-360.789,51 
 

-324.880,91 
 
Κέρδη προ φόρων   

144.689,88 
 

995.401,56 
 

382.289,29 
 

475.043,60 
 
Φόρος εισοδήματος 

 
11.6 

 
-17.763,85 

 
-327.665,91 

 
151.539,27 

 
260.348,25 

 
Καθαρά κέρδη περιόδου   

162.453,73 
 

667.735,65 
 

230.750,02 
 

214.695,35 
 
 
Κατανεμημένα σε 

     

Μετόχους της εταιρείας  162.462,36 667.709,91 230.750,02 214.695,35 
Δικαιώματα μειοψηφίας  -8,63 25,74 0,00 0,00 

   
162.453,73 

 
667.735,65 

 
230.750,02 

 
214.695,35 

 
 
Κέρδη μετά από φόρους 
ανά μετοχή βασικά (σε 
€) 

 
 
 

11.7 

 
 
 

0,02 

 
 
 

0,07 

 
 
 

0,02 

 
 
 

0,02 
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2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ποσά σε ευρώ      

 Σημ.  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         

Ενσώματα πάγια  10.1 2.214.092 2.418.249 2.013.583 2.180.843 

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία  10.2 337.324 224.644 201.007 123.857 

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 10.3   0 1.302.296 1.302.296 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10.4 892.588 724.889 653.333 654.937 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 10.5 157.346 148.462 157.346 148.462 

Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις 10.6 191.419 191.481 153.148 153.632 

  3.792.769 3.707.725 4.480.713 4.564.027 

Κυκλοφορούν ενεργητικό         

Αποθέματα  10.7 3.332.938 3.609.284 2.664.792 2.933.480 

Εμπορικοί χρεώστες 10.8 9.947.085 12.433.865 8.156.058 10.247.621 

Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 10.9 699.843 2.213.031 438.172 3.225.406 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10.10 506.094 416.650 424.983 221.249 

  14.485.960 18.672.829 11.684.004 16.627.757 

Σύνολο ενεργητικού   18.278.728 22.380.554 16.164.717 21.191.783 
        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        

Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους        

Μετοχικό κεφάλαιο 6.2 2.972.250 2.972.250 2.972.250 2.972.250 

Λοιπά αποθεματικά  10.11 2.779.139 2.766.673 3.544.808 3.530.802 

Κέρδη/(ζημιές) εις νέον   -878.124 761.835 -1.363.735 207.964 

  4.873.265 6.500.758 5.153.323 6.711.016 

Δικαιώματα μειοψηφίας   66 101   0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   4.873.331 6.500.859 5.153.323 6.711.016 
        

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Δάνεια  10.12 1.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000 
Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία  10.13 550.500 477.000 390.500 306.000 

Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις  3.000 3.000 3.000 3.000 

Προβλέψεις  265.674 98.113 265.674 98.113 

  1.819.174 2.578.113 1.659.174 2.407.113 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Προμηθευτές  4.020.489 4.547.251 3.251.237 3.729.107 

Λοιπές υποχρεώσεις  10.14 902.728 747.031 640.052 531.904 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  593.007 771.468 502.931 576.810 

Δάνεια  10.12 6.070.000 7.235.833 4.958.000 7.235.833 

  11.586.223 13.301.582 9.352.220 12.073.655 

Σύνολο υποχρεώσεων   13.405.397 15.879.695 11.011.394 14.480.768 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  18.278.728 22.380.554 16.164.717 21.191.783 
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
 
3.1 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Δικαιώματα  
μειοψηφίας 

 

Ποσά σε  € 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
από έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεμα
τικά 

Σωρευμένα 
Κέρδη/Ζημιές 

 

Σύνολο 
ιδίων 
Κεφαλαίων 

           
           
Υπόλοιπα 01/07/2004 2.972.250 3.082.776 447.561 120.495 176 6.623.258 

Αποτέλεσμα περιόδου      667.710 26 667.736 

Επαναπροσδιορισμός αξίας 
επενδύσεων      0  0 

Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις      0  0 

Διαγραφή άυλων στοιχείων 
και επαναπροσδιορισμός 
αξίας των υπολοίπων      0  0 

Μεταβολές δικαιωμάτων 
μειοψηφιας κ.λ.π    -763.664 564.005 -101 -199.760 

Διανεμηθέντα κέρδη    0 -590.375  -590.375 
Αναδιατύπωση των 
προβλέψεων για παροχές 
στο προσωπικό      0  0 

Αναπροσαρμογές 
αναβαλλόμενης φορολογίας      0  0 
Υπόλοιπα 30/06/05 2.972.250 3.082.776 -316.103 761.835 101 6.500.859 

Αποτέλεσμα περιόδου      162.462 -9 162.454 

Επαναπροσδιορισμός αξίας 
των υπολοίπων      0  0 

Ιδιες Μετοχές        0 

Αναπροσαρμογές 
αναβαλλόμενης φορολογίας      0  0 

Μεταβολή αποθεματικών 
από διανομή κερδων    14.006 -14.006  0 

Μεταβολές δικαιωμάτων 
μειοψηφιας κ.λ.π    -1.540 27 -27 -1.539 

Διανεμηθέντα κέρδη      -1.788.443  -1.788.443 

Μείωση Μετοχ. Κεφαλαίου 
με αύξηση αποθεματικών        0 

Επανεκτίμηση 
συμψηφιστέας φορολ. 
Ζημίας        0 

Υπόλοιπα 30/06/06 2.972.250 3.082.776 -303.637 -878.124 66 4.873.331 
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3.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
 

  

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
από έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικά Σωρευμένα 
Κέρδη/Ζημιές 

Σύνολο 
ιδίων 
Κεφαλαίων 

Ποσά σε  €         

Υπόλοιπα 01/07/2004 2.972.250 3.082.776 448.026 74.484 6.577.536 

Αποτέλεσμα περιόδου      214.695 214.695 

Επαναπροσδιορισμός αξίας επενδύσεων      748.764 748.764 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις      0 0 

Διαγραφή άυλων στοιχείων και 
επαναπροσδιορισμός αξίας των υπολοίπων      0 0 

Διανεμηθέντα κέρδη    0 -590.375 -590.375 

Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές 
στο προσωπικό      0 0 

Αναπροσαρμογές αναβαλλόμενης φορολογίας      -239.604 -239.604 

Υπόλοιπα 30/06/05 2.972.250 3.082.776 448.026 207.964 6.711.016 

Αποτέλεσμα περιόδου      230.750 230.750 

Επαναπροσδιορισμός αξίας των υπολοίπων      0 0 

Ιδιες Μετοχές       0 

Αναπροσαρμογές αναβαλλόμενης φορολογίας      0 0 

Διανεμηθέντα κέρδη    14.006 -1.802.448 -1.788.443 

Μείωση Μετοχ. Κεφαλαίου με αύξηση 
αποθεματικών       0 

Επανεκτίμηση συμψηφιστέας φορολ. Ζημίας       0 

Υπόλοιπα 30/06/2006 2.972.250 3.082.776 462.032 -1.363.735 5.153.323 
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ποσά σε ευρώ  Ο ΟΜΙΛΟΣ   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Λειτουργικές δραστηριότητες 
 01/07/2005-

30/6/2006  
 1/7/2004-
30/6/2005  

 01/07/2005-
30/6/2006  

 1/7/2004-
30/6/2005  

Κέρδη πρό φόρων  144.689,88 995.401,56 382.289,29 475.043,60 

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις 1.202.080,39 561.361,39 652.289,54 463.005,97 

Προβλέψεις 167.020,00 -326.254,88 174.500,00 258.825,12 

Συναλλαγματικές διαφορές  -17.472,89 -8.018,07 -23.457,73 -8.178,80 

Αποτελέσματα (έσοδα,έξoδα,κέρδη και ζημίες)       

επενδυτικής δραστηριότητας 7.223,46 76.479,90 8.432,50 12.676,50 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  430.691,84 337.687,88 360.789,51 326.357,93 

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές        

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που       

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :       

Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτων 301.549,40 1.465.194,45 268.688,18 137.192,56 

Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων 3.884.826,05 -4.790.018,06 4.789.282,13 -3.702.359,35 

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) -359.100,92 -955.622,83 -286.258,06 -660.096,21 

Μείον       

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα -430.691,84 -337.687,88 -360.789,51 -326.357,93 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -172.799,34 -1.014.505,02 -131.092,55 -838.055,82 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 5.158.016,03 -3.995.981,56 5.834.673,30 -3.861.946,43 

Επενδυτικές δραστηριότητες       

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών 
επενδύσεων -8.883,76 -28.800,00 -8.883,76 -28.800,00 

Αγορά ενσώματων και αυλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων  -1.120.589,62 -1.088.857,12 -570.957,27 -825.382,14 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 176,51 22.020,97 176,51 21.660,96 

Τόκοι εισπραχθέντες       0,00 

Μερίσματα εισπραχθέντα      0,00 

Εισπράξεις από  διανομή κεφαλαίου θυγατρικής      0,00 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -1.129.296,87 -1.095.636,15 -579.664,52 -832.521,18 

Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου       0,00 

Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 26.507.513,06 24.893.947,12 22.481.263,37 24.893.947,12 

Εξοφλήσεις δανείων  -28.673.345,80 
-

19.626.191,77 
-

25.759.096,11 
-

19.626.191,77 

Μερίσματα πληρωθέντα -1.773.442,50 -658.775,00 -1.773.442,50 -658.775,00 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες (γ) -3.939.275,24 4.608.980,35 -5.051.275,24 4.608.980,35 

Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και 
ισοδ . Περιόδου (α)+(β)+(γ)  89.443,92 -482.637,36 203.733,54 -85.487,26 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  416.650,00 899.287,00 221.249,00 306.736,04 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  506.093,92 416.649,64 424.982,54 221.248,78 
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5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ 
     ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

 (ποσά σε ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 1/7/2005 1/7/2004 1/7/2005 1/7/2004
Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τις 
Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές 
Αρχές 

 
5.264.020 

 
6.882.680       6.518.978  

 
8.053.701 

Επαναπροσδιορισμός αξίας επενδύσεων 
 

(241.000)
 

(180.000)     (1.434.449) 
 

(2.122.212)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  
 

(230.000)
 

(756.000)     (230.000)     (140.000)
Προβλέψεις για αποθέματα - (240.000) - -
Αναπροσαρμογές αναβαλλόμενης 
φορολογίας 

 
724.889 

 
1.333.174          654.937  

 
977.660 

Διαγραφή άυλων στοιχείων και 
επεναπροσδιορισμός αξίας υπολοίπων 

 
(537.654)

 
(843.957)        (490.055) 

 
(792.975)

Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές 
σε εργαζόμενους 

 
(267.838)

 
(163.013)          (96.838) 

 
10.987 

Διανεμηθέντα κέρδη 
 

1.788.443 
 

590.375       1.788.443  
 

590.375 
Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης 

 
6.500.859 

 
6.623.258       6.711.016  

 
6.577.536 

 
Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ανωτέρω ετήσιων  οικονομικών καταστάσεων 

της 30/06/2006 

 
6. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ  
 
    Ο Όμιλος εταιρειών της CPI AΕ δραστηριοποείται στον χώρο της πληρφορικής.Ασχολείται με το εμπόριο 

ηλεκτρονικών υπολογιστών,περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών,χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και 

εξοπλισμού γραφείου καθώς και την συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου, λογιστικών μηχανών και 

εξοπλισμού πληροφορικής. 

Ο όμιλος της CPI AE περιλαμβάνει τις παρακάτω εταιρείες (μητρική & θυγατρικές):   

 

6.1 CPI AE  (μητρική εταιρεία) 
Η CPI AE ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ 3989/90).Τον Απρίλιο του 1994 συγχωνεύθηκε με την CAD Ε.Π.Ε που είχε 

ιδρυθεί το 1985 (ΦΕΚ 1087/85)και δημιουργήθηκε νέα εταιρεία με την ίδια επωνυμία (CPI AE). 

.To 2000,η CPI εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Η εταιρεία έχει την έδρα της στην Δήμο Ταύρου, στην οδό Ραφαηλίδου 1, και η διάρκειά της είναι 100 έτη 

  

 
6.2  MDI AE (θυγατρική εταιρεία) 
H «MDI Yπηρεσίες και Συστήματα Οργάνωσης Ανώνυμη Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο «MDI AE» συστήθηκε το 

1968 με την επωνυμία «ΟΛΙΒΕΤΤΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 272/16.4.1968). 
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Η  MDI ΑΕ (πρώην GETRONICS Hellas A.E,πρώην Wang Global A.E και πρώην Olivetti Hellas AE) ιδρύθηκε το 

1968 και προ της εξαγοράς της αποτελούσε θυγατρική εταιρεία της GETRONICS NV,στην Ελληνική αγορά.Η 

GETRONICS NV είναι η εταιρεία που πρόεκυψε από την συγχώνευση των πολυεθνικών εταιρειών GETRONICS 

NV και Wang Laboratories Ltd. 

Tον Μαίο του 2004 η MDI  ΑΕ,εξαγόρασε το 100% των μετοχών της εταιρείας “Techsolutions Ανώνυμη Εταιρεία-

Λύσεις Προηγμένης Τεχνολογίας”.Tην 31/5/2004 η Techsolutions A.E συνέταξε ισολογισμό  

μετασχηματισμού με σκοπό την συγχώνευση με απορρόφηση από την MDI ΑΕ.Την 15/12/2004 ολοκληρώθηκε η 

συγχώνευση των δύο εταιρειών με απορρόφηση της Techsolutions A.E από την MDI 

Η MDI εξειδικεύεται σε πωλήσεις  Συστημάτων Πληροφορικής και στην παροχή υπηρεσίών Υποστήριξης 

Προιόντων και Λύσεων Πληροφορικής. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 633.466 € και κατανέμεται σε 216.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 €. 

Το ποσοστό συμμετοχής της CPI AE είναι 99,99%. 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της MDI είναι  πενταμελές και έχει την εξής σύνθεση: 

 

Χρήστος Παπαθάνος Πρόεδρος  και Δ.Σύμβουλος 

Serroni Massimo  Αντιπρόεδρος  

Οννίκ Αθανασιάν Μέλος  

Αριστείδης Παπαθάνος Μέλος  

Πίγκα Ελένη Μέλος  

Κων/νος Χ’’αντώνης-Φωταράς Μέλος 

Σωκράτης Κουραπίδης  Μέλος 
 

6.3  CPI Computer Peripherals International (Cyprus) LTD (θυγατρική εταιρεία) 
H εταιρεία CPI Computer Peripherals Internationl (Cyprus)LTD ιδύθηκε το 1992 και έχει έδρα την Λευκωσία της 

Κύπρου (Αρ.Εγγραφής 51516). 

Σκοπός της δημιουργίας της είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων τόσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στην 

Μέση Ανατολή και στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Το μετοχικό της Κεφάλαιο ανέρχεται σε 1929 $. ΗCPI AE 

κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  

Διαχειριστής είναι ο κ. Χρήστος Παπαθάνος  
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7. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
 
7.1 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι τελικές  οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) και απεικονίζονται σε ευρώ, το επίση επίσημο νόμισμα της χώρας 

όπου εδρεύει η Εταιρεία.  

7.2 Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π)  
 
Με βάση τον κανονισμό 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τον Ν. 3229/04 ( όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν. 3301/04), Ελληνικές εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένες Χρηματιστηριακές 

Αγορές υποχρεούνται να συντάξουν τις οικονομικές τους καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) για τα οικονομικά 

έτη/περιόδους που λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Π. Η 

Εταιρεία, συντάσει  και δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. για πρώτη φορά την οικονομική 

χρήση 1/7/2005-30/6/2006, με ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιουλίου 2004. Στον πίνακα προσαρμογών της 

καθαρής θέσης παρατίθεται η συμφωνία της καθαρής θέσης, ομίλου και εταιρείας, που προέκυψε με βάση τα 

Δ.Π.Χ.Π. κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π. την 30η Ιουνίου 2004 και 30η Ιουνίου 2005.  

Κατωτέρω παρατίθεται ο πίνακας προσαρμογής των αποτελεσμάτων της περιόδου 1/7/2004 – 30/06/2005 μεταξύ 

των Ελληνικών και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  

Συμφωνία καθαρών κερδών (ζημιών) 12  μήνες έως 30 Ιουνίου  2005        
      (ποσά σε €)  

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ  
Σύνολο κερδών (ζημιών) σύμφωνα με τα ΓΠΛΑ (προ φόρων)         430.948,77 
  
Αναμορφώσεις μετάβασης σε Δ.Π.Χ.Π.  

Επίδραση από την μη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώματες ακινητοποιήσεις  (302.919,95) 

Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε ργαζόμενους με βάση τη μέθοδο 
προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας και καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών 107.825,95 

Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών 61.000,00 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 90.000,00 

Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης  
  

(44.094,83) 

Σύνολο κερδών (ζημιών) σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (προ φόρων) 
  

475.043,60 
  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΣΥΝΟΛΟ  

Σύνολο κερδών (ζημιών) σύμφωνα με τα ΓΠΛΑ (προ φόρων) 
  

372.443,76 
  
Αναμορφώσεις μετάβασης σε Δ.Π.Χ.Π.  
Προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών              61.000,00 

Επίδραση από την μη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώματες ακινητοποιήσεις  
  

(306.302,92) 

Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους με βάση τη μέθοδο 
προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας και καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών 

  
104.825,12 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 90.000,00 

Ανάκληση προβλέψεων για υποτίμηση αποθεμάτων και για επισφαλείς απαιτήσεις (572.480,00) 

Σύνολο κερδών (ζημιών) σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (προ φόρων)   
995.401,56 
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7.3 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 
 
 Οι τελικές  οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., της περιόδου 1/7/2005-
30/06/2006, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 02/11/2006. 

 
7.4 Εκτιμήσεις Διοίκησης  
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 

απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας διενεργεί εκτιμήσεις και παραδοχές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν 

τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, όσο και τις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών 

Καταστάσεων, όπως επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της 

λογιστικής περιόδου. Κατά συνέπεια τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω 

εκτιμήσεις. 

 
8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 
8.1 Αρχές Ενοποίησης  
 
Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της CPI A.E. και 

των θυγατρικών της MDI AE (Ελλάδα) και CPI Cyprus LTD (Κύπρος) στις οποίες κατέχεται ποσοστό 99,9 % και 

100% αντίστοιχα από την μητρική. Θυγατρικές θεωρούνται οι εταιρείες στις οποίες η CPI AE έχει άμεση ή έμμεση 

κατοχή άνω του μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει το δικαίωμα άσκησης ελέγχου έπ’ αυτών. Οι θυγατρικές 

ενοποιούνται από την ημερομηνία που η Εταιρεία αποκτά άσκηση ελέγχου σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται 

από την ημέρα παύσης του ελέγχου αυτού. Όλα τα σημαντικά διεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές έχουν 

απαλειφθεί. Όπου απαιτείται, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών αναθεωρούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.  

 
8.2 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν, βελτιώσεις επί μισθωμένων ακινήτων, μεταφορικά μέσα και 

εξοπλισμό, τα οποία κατέχονται από την Εταιρεία. Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εμφανίζονται στο κόστος 

κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις καθώς και τις πιθανές σωρευμένες ζημιές απαξίωσης. Μεταγενέστερες 

δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή του παγίου ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας 

του. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου/χρήσης που αφορούν. Οι αποσβέσεις 

υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής 

τους περιουσιακού στοιχείου, με την έναρξη χρησιμοποίησή τους ως εξής:  

Εγκαταστάσεις σε Ακίνητα τρίτων και λοιπές εγκαταστάσεις: από 5 έως 9 έτη  

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: από 6 έως 9 έτη  

Σημειώνεται ότι η εταιρεία και οι θυγατρικές της δεν έχουν ακίνητα στην κατοχή τους. Οι εγκαταστάσεις σε 

μισθωμένα ακίνητα αποσβένονται κατά βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Η διοίκηση του Ομίλου εξετάζει σε 

περιοδική βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει, εάν υφίσταται πιθανή απομείωση 

της αξίας τους. Αν υπάρχει ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την 

ανακτήσιμη αξία του, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου 

να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του. Το ανακτήσιμο ποσό των  εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι το 
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μεγαλύτερο μεταξύ της κα καθαρής τιμής πωλήσεώς τους και της αξίας κτήσης τους. Ενσώματα περιουσιακά 

στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό, όταν διατίθεται ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

από τη χρήση τους. Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου από τη διάθεση και της 

λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση λογαριασμού 

αποτελεσμάτων.  

 
8.3 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 
  
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως λογισμικά προγράμματα. Η απόσβεση των λογισμικών λογίζεται 

βάσει της σταθερής μεθόδου και εντός περιόδου 4 ετών. Μετά την αρχική αναγνώριση, η Διοίκηση του Ομίλου 

εξετάζει περιοδικά τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία για να διαπιστώσει εάν υπάρχει πιθανή απομείωση της αξίας 

τους. Όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου 

μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, σχηματίζεται πρόβλεψη.  

 
8.4 Αποθέματα 
  
Τα αποθέματα αποτιμούνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθoδo του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με 

βάση της τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και 

των τυχών εξόδων πώλησης. 

Διαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στο έτος κατά το οποίο προκύπτουν. 

 
8.5 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 
  
Οι λογαριασμοί πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στην ονομαστική τους αξία (αξία τιμολογίου), μετά 

από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα ποσά. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργείται όταν δεν είναι 

πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται έναντι της 

σχηματισθείσας πρόβλεψης όταν αυτές καταστούν οριστικές.  

 
8.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις στους λογαριασμούς όψεως της εταιρείας και των θυγατρικών της σε 

διάφορες τράπεζες στην λήξη της περιόδου των οικονομικών καταστάσεων.  

 
8.7 Παροχές σε εργαζόμενους 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2112/20 ο Όμιλος, καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή 

απολυόμενους υπαλλήλου του, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, 

το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση 

αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο με το 

40% του σχετικού ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης. 

Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζόμενους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την 

υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές 

Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, οι μεταβολές που προκύπτουν 

από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της 

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης 
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πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το μέσο επιτόκιο 

του τελευταίου εξαμήνου  των μακροπρόθεσμων  

ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου  εικοσαετούς διάρκειας. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που μπορεί να προέλθουν από διαφοροποίηση των αρχικών παραδοχών 

και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης  καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα  ανάλογα με την υπολειπόμενη εργασιακή ζωή των εργαζομένων. 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δεδουλευμένες. 

 
8.8 Προβλέψεις 
  
Ο Όμιλος/Μητρική Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν συντρέχουν οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμαιρομένη υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, 

β) θεωρείται πιθανή η εκροή οικονομικών πόρων για το διακανονισμό της υποχρέωσης, και 

γ) είναι εφικτό να προσδιοριστεί με τρόπο αντικειμενικό το ποσό της υποχρέωσης. 

 
8.9 Έσοδα  
 
Έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, μετά την αφαίρεση των τυχόν παρασχεθεισών εκπτώσεων. 

Έσοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το χρόνο 

πραγματοποίησής τους. 

 
8.10 Φορολογία εισοδήματος (Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη) 
  
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία πραγματοποιούνται τα κέρδη. 

Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου γίνεται με τη μέθοδο του ισολογισμού και προσδιορίζεται για όλες τις 

προσωρινές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά 

σύμφωνα με τις εκάστοτε φορολογικές διατάξεις. 

Τα φορολογικά οφέλη τα οποία δύνανται να προκύψουν από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές που μεταφέρονται 

σε επόμενες χρήσεις προς συμψηφισμό, αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν θεωρείται πιθανή η 

πραγματοποίηση μελλοντικών φορολογητέων κερδών, τα οποία θα είναι επαρκή για το συμψηφισμό των σωρευμένων 

φορολογικών ζημιών. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές, οι οποίοι ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 
8.11 Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα  
 
Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της μητρικής Εταιρείας είναι το Ευρώ. Συναλλαγές που αφορούν άλλα 

νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες οι οποίες ίσχυαν κατά την 

ημερομηνία της συναλλαγής. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημέρας 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές των 
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συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιλαμβάνονται στα κέρδη (ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές στις συνημμένες 

καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως. Τα οικονομικά στοιχεία της  θυγατρικής του εξωτερικού μετατρέπονται σε 

Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι διαφορές 

που προκύπτουν από τη χρήση των συναλλαγματικών ισοτιμιών της ημερομηνίας ισολογισμού και των μέσων 

ισοτιμιών της περιόδου καθώς και από την επανεκτίμηση των εκ μεταφοράς ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής 

μονάδας με την ισοτιμία της ημερομηνίας του ισολογισμού, καταχωρούνται στα ιδία κεφάλαια.  

 
8.12 Κέρδη ανά μετοχή  
 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος ή τη ζημία της περιόδου που αναλογεί στους 

κοινούς μετόχους με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της 

περιόδου. Δεν υπήρξαν ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι μετατρέψιμοι σε μετοχές που 

είναι μειωτικοί των κερδών κατά τις περιόδους στις οποίες αναφέρονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, και 

συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί μειωμένα κέρδη ανά μετοχή. 

 
8.13 Αναφορά ανά κλάδο δραστηριότητας  
 
Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σε δύο επιχειρησιακούς κλάδους, των ειδών γραφείου και αυτών των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, οι οποίοι υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις, και με βάση αυτή τη δομή 

παρουσιάζονται οι οικονομικές πληροφορίες ανά κλάδο δραστηριότητας. 

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά κλάδο δραστηριότητας (1/7/2005 – 30/06/2006) 

 
 
Δραστηριότητα : Χονδρικό Εμπόριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
 

17.856.404,81 
Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμ/σης 3.884.768,95

Κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 505.407,92
Κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 1.135.145,10

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ φόρων 271.136,14
 

Δραστηριότητα : Χονδρικό Εμπόριο άλλων μηχανών, εξοπλισμού γραφείου, συντήρηση, επισκευή 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 7.293.898,45 

Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμ/σης 1.722.813,94 

Κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 216.319,89 

Κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 384.518,30 
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ φόρων 111.171,50 

 
Σε σχέση μετην κατανομή των πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή, σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων της 

εταιρείας (μεγαλύτερες του 95%), πραγματοποιείται στην Ελλάδα η οποία θεωρείται ως μία γεωγραφική περιοχή. 

 

 

 

 

 



CPI AE                                                                                                    ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 

 39

 

Κατανομή Πωλήσεων κατά γεωγραφική περιοχή (1/7/2005 – 30/6/2006) 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΧΩΡΑ ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

% ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

% 
ΕΛΛΑΔΑ 29.104.185 97,25% 24.205.267 96,77% 
ΚΥΠΡΟΣ 62.578 0,20% 62.578 0,25% 
ΑΛΒΑΝΙΑ 112.123 0,37% 112.123 0,45% 
ΤΟΥΡΚΙΑ 37.070 0,12% 37.070 0,15% 
ΣΚΟΠΙΑ 322.838 1,08% 322.838 1,29% 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 216.261 0,72% 216.261 0,86% 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 78.670 0,26% 56.558 0,23% 
ΣΥΝΟΛΟ 29.933.715 100% 25.012.695 100% 

 
 
Η ανάλυση των πωλήσεων ανά  ΣΤΑΚΟΔ έχει ως εξής: 
 
 ΣΤΑΚΟΔ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
518.4 Χονδρικό εμπόριο Ηλεκτρονιοκών Υπολογιστών 20.749.865 17.696.358 

518.5 Χονδρικό Εμπόριο άλλων Μηχανών γραφείου και 
εξοπλισμού Πληροφορικής 4.389.591 4.631.459 

725.0 Συντήρηση και επισκευή Μηχανών γραφείου και 
εξοπλισμού Πληροφορικής 4.794.259 2.684.878 

 
ΣΥΝΟΛΟ 29.933.715 25.012.695 

 
8.14 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
  
Συνδεδεμένα μέρη ορίζονται ως οι επιχειρήσεις, στις οποίες η εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο και ασκεί ουσιώδη 

επιρροή στη διαμόρφωση των οικονομικών και διαχειριστικών πολιτικών τους. Επίσης, συνδεδεμένα μέρη είναι τα 

μέλη της Διοίκησης του Ομίλου, συγγενικά πρόσωπα αυτών με πρώτο βαθμό συγγένειας, επιχειρήσεις που 

κατέχονται από αυτά ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη επιρροή. 

Όλες οι συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου, περιλαμβανομένων των επιτοκίων και εξασφαλίσεων, και των 

συνδεδεμένων μερών πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους όμοιους με εκείνους που ίσχυαν την ίδια 

χρονική στιγμή για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη. 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών ( αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης 

(01/07/2005) και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στην λήξη της χρήσης (30/06/2006) 

που έχουν προκύψει με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής  
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ                                   (Ποσά σε €) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
α)   Πωλήσεις αγαθών και Υπηρεσιών -68.114 915.661
β)   Αγορές αγαθών και Υπηρεσιών -443 707.850
γ)   Απαιτήσεις 195.872 200.872
δ)   Υποχρεώσεις 0 0
ε)   Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 482.203 371.530
στ) Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 60.669 54.996
ζ)  Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 90 90
 
 
Στα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες απαλοιφές.  
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8.15 Χρηματοοικονομικά 
 
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον ισολογισμό περιλαμβάνουν τα 

διαθέσιμα, τις απαιτήσεις, τις συμμετοχές και επενδύσεις και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η εταιρεία δεν 

κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμισμα κινδύνων ούτε για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς.Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή 

στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες 

απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που 

χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν η εταιρεία, σύμφωνα με τον νόμο, έχει νομικά το δικαίωμα αυτό 

και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να 

συμψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

i) Πραγματική Αξία: Τα ποσά που εμφανίζονται στους συνημμένους ισολογισμούς για τα διαθέσιμα, τις 

απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγματικές τους 

αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.  

ii) Πιστωτικός Κίνδυνος: H Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από 

τα συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη, λόγω κυρίως της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της. 

iii) Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και υπολοίπων της Εταιρείας είναι 

σε Ευρώ.Κατά συνέπεια κατά την παρούσα φάση η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υφίστανται κίνδυνοι από 

την διαφοροποίηση συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 
 
8.16 Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως αξιόγραφα διαθέσιμα για πώληση 

βάσει των προθέσεων της διοίκησης του Ομίλου κατά την ημερομηνία αγοράς των αξιόγραφων 

Τα αξιόγραφα αυτά μπορούν είτε να κρατούνται μέχρι τη λήξη τους είτε να πωλούνται προκειμένου να 

ικανοποιηθούν ανάγκες ρευστότητας ή να επιτευχθούν κέρδη από μεταβολή των επιτοκίων ή των  

τιμών. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση αξιόγραφα καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήσης τους, κατά την ημερομηνία 

συναλλαγής στην οποία περιλαμβάνονται και οι δαπάνες συναλλαγής. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας 

αγοράς τους, τα διαθέσιμα προς πώληση αξιόγραφα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. 

Η εύλογη αξία των διαθέσιμων προς πώληση αξιόγραφων, τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες 

αγορές, προσδιορίζεται κατά περίπτωση από τιμές που παρέχονται από τις συγκεκριμένες αγορές, από 

διαπραγματευτές αξιόγραφων ή από μοντέλα προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών. Αναφορικά με 

τους διαθέσιμους προς πώληση μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, 

η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται με εφαρμογή αποδεκτών τεχνικών αποτίμησης. 

Τα κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές ης εύλογης αξίας των διαθέσιμων προς πώληση 

αξιόγραφων καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, έως ότου τα συγκεκριμένα αξιόγραφα πωληθούν ή διατεθούν 

με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, όποτε και τα αντίστοιχα κέρδη/ζημίες μεταφέρονται στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

Μία επένδυση σε ένα αξιόγραφο θεωρείται ότι έχει υποστεί απομείωση της αξίας της όταν η λογιστική αξία 

υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία της και υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι η πτώση της αξίας της έχει φτάσει σε 

τέτοιο επίπεδο που καθιστά μη εφικτή την ανάκτηση του επενδυμένου κεφαλαίου στο εγγύς μέλλον. 
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Τα έσοδα από τόκους και μερίσματα που αφορούν αξιόγραφα επενδύσεων, καταχωρούνται στον λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ένα χρηματοοικονομικό μέσο δεν απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από τη στιγμή που η 

Εταιρία παύει να έχει τον έλεγχο των συμβατικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το χρηματοοικονομικό μέσο. Ο 

έλεγχος των δικαιωμάτων του χρηματοοικονομικού μέσου παύει να υφίσταται ή όταν πωληθεί ή όταν οι ταμιακές 

εισροές, που σχετίζονται με αυτό, μεταβιβαστούν σε ένα ανεξάρτητο τρίτο μέρος. 
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9. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/6/05 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΠΧΠ 

( Ποσά σε ευρώ )       

Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 Βάσει 
Ν.2190  

 Εγγραφές 
αναπρ/γης 

 Βάσει 
ΔΛΠ  

 Βάσει 
Ν.2190  

 Εγγραφές 
αναπρ/γης   Βάσει ΔΛΠ  

  
1/7/2004 1/7/2004 1/7/2004 30/6/2005 30//06/2005 30/6/2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         
Ενσώματα πάγια  1.941.339 0 1.941.339 2.418.249 0 2.418.249 
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία  1.032.382 -843.957 188.425 762.298 -537.654 224.644 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που 
ενοποιούνται 0 0 0 0 0 0 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 0 1.333.174 1.333.174 0 724.889 724.889 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση 360.662 -180.000 180.662 389.462 -241.000 148.462 

Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις 177.964 0 177.964 191.481 0 191.481 

  3.512.347 309.217 3.821.564 3.761.490 -53.765 3.707.725 

Κυκλοφορούν ενεργητικό         

Αποθέματα  4.733.510 -240.000 4.493.510 3.609.284 0 3.609.284 
Εμπορικοί χρεώστες 8.983.152 -756.000 8.227.152 12.663.865 -230.000 12.433.865 
Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 1.488.708 0 1.488.708 2.213.031 0 2.213.031 
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 0 0 0   0 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 899.287 0 899.287 416.650 0 416.650 

  16.104.657 -996.000 15.108.657 18.902.829 -230.000 18.672.829 

Σύνολο ενεργητικού  19.617.004 -686.783 18.930.221 22.664.319 -283.765 22.380.554 

         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα 
στους μετόχους        

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

Λοιπά αποθεματικά  1.558.125 1.814.915 3.373.040 1.587.230 1.179.443 2.766.673 
Κέρδη/(ζημιές) εις νέον  2.352.129 -2.074.336 277.792 704.466 57.369 761.835 

  6.882.503 -259.421 6.623.082 5.263.946 1.236.812 6.500.758 
Δικαιώματα μειοψηφίας  176 0 176 75 27 101 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  6.882.680 -259.421 6.623.258 5.264.020 1.236.839 6.500.859 

         
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Δάνεια  0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 
Υποχρ. παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία  212.987 163.013 376.000 209.162 267.838 477.000 

Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 
Προβλέψεις 36.682 0 36.682 98.113 0 98.113 

  252.668 163.013 415.682 2.310.275 267.838 2.578.113 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        

Προμηθευτές 5.951.517 0 5.951.517 4.547.251 0 4.547.251 
Λοιπές υποχρεώσεις  1.236.493 -590.375 646.118 2.535.473 -1.788.443 747.031 
Τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις 1.325.569 0 1.325.569 771.468 0 771.468 

Δάνεια  3.968.077 0 3.968.077 7.235.833 0 7.235.833 

  12.481.656 -590.375 11.891.281 15.090.025 -1.788.443 13.301.582 

Σύνολο υποχρεώσεων  12.734.324 -427.362 12.306.962 17.400.299 -1.520.604 15.879.695 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων  19.617.004 -686.783 18.930.221 22.664.319 -283.765 22.380.554 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Βάσει 
Ν.2190  

 Εγγραφές 
αναπρ/γης  

 Βάσει 
ΔΛΠ  

 Βάσει 
Ν.2190  

 Εγγραφές 
αναπρ/γης  

 Βάσει 
ΔΛΠ  

  1/7/2004 1/7/2004 1/7/2004 30/6/2005 30/6/2005 30/6/2005 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         
Ενσώματα πάγια  1.853.548 0 1.853.548 2.180.843 0 2.180.843 
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία  890.734 -792.975 97.759 613.911 -490.055 123.857 
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που 
ενοποιούνται 4.672.778 -1.942.212 2.730.566 2.495.745 -1.193.449 1.302.296 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 0 977.660 977.660 0 654.937 654.937 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση 360.662 -180.000 180.662 389.462 -241.000 148.462 
Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις 147.639 0 147.639 153.632 0 153.632 
  7.925.361 -1.937.527 5.987.834 5.833.593 -1.269.566 4.564.027 

Κυκλοφορούν ενεργητικό         
Αποθέματα  3.070.673 0 3.070.673 2.933.480 0 2.933.480 
Εμπορικοί χρεώστες 6.919.044 -140.000 6.779.044 10.477.621 -230.000 10.247.621 
Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 910.584 0 910.584 3.225.406 0 3.225.406 
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 0 0 0   0 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 306.736 0 306.736 221.249 0 221.249 
  11.207.037 -140.000 11.067.037 16.857.757 -230.000 16.627.757 

Σύνολο ενεργητικού  19.132.398 -2.077.527 17.054.871 22.691.350 -1.499.566 21.191.783 

         
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
 μετόχους       
Μετοχικό κεφάλαιο 2.972.250 0 2.972.250 2.972.250 0 2.972.250 
Συναλλαγματικές διαφορές 
ενοποίησης ξένων θυγατρικών  0 0 0   0 
Λοιπά αποθεματικά  3.530.802 590.375 4.121.177 3.544.808 -14.006 3.530.802 
Κέρδη/(ζημιές) εις νέον  1.550.649 -2.066.540 -515.891 1.920 206.044 207.964 
  8.053.701 -1.476.165 6.577.536 6.518.978 192.038 6.711.016 
Δικαιώματα μειοψηφίας  0     0 0 0 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  8.053.701 -1.476.165 6.577.536 6.518.978 192.038 6.711.016 
         

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Δάνεια  0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 
Υποχρ. παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία  212.987 -10.987 202.000 209.162 96.838 306.000 
Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000 
Προβλέψεις 36.682 0 36.682 98.113 0 98.113 
  252.668 -10.987 241.682 2.310.275 96.838 2.407.113 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις        
Προμηθευτές 4.850.411 0 4.850.411 3.729.107 0 3.729.107 
Λοιπές υποχρεώσεις  903.086 -590.375 312.711 2.320.347 -1.788.443 531.904 
Τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις 1.104.454 0 1.104.454 576.810 0 576.810 
Δάνεια  3.968.077 0 3.968.077 7.235.833 0 7.235.833 
  10.826.029 -590.375 10.235.654 13.862.097 -1.788.443 12.073.655 

Σύνολο υποχρεώσεων  11.078.697 -601.362 10.477.335 16.172.372 -1.691.604 14.480.768 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων  19.132.398 -2.077.527 17.054.871 22.691.350 -1.499.566 21.191.783 
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10.  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   
                 (ποσά σε ευρώ) 
 
10. 1.     Ενσώματα πάγια 
 
10. 1.1   Ενσώματα πάγια εταιρείας 

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

  30/06/04 
Προσθήκες  
- Μειώσεις  30/06/05 30/06/04 

Προσθήκες 
-  Μειώσεις  30/06/05 

ΑΝΑΠΟΣΒ
ΕΣΤΗ ΑΞΙΑ   
30/6/2005 

 Κτίρια εγκαταστάσεις 
κτιρίων τεχνικά έργα     2.057.078  

  
142.544   2.199.622      549.566       247.491       797.057  

  
1.402.565 

 Μηχ-Τεχνικές εγκατ.& 
λοιπός μηχαν.εξοπλ.           7.981                    -            7.981          6.573              389           6.962  

  
1.019 

 Μεταφορικά μέσα          80.529  
  

(15.491)        65.039        69.306 
   

(8.202)        61.104  
  

3.935 
 Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός        821.926  

  
549.173   1.371.098      488.521       109.254       597.774  

  
773.324 

 ΣΥΝΟΛΟ    2.967.514  
  

676.226   3.643.740  1.113.966       348.932    1.462.897  
  

2.180.843 
 

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

  30/06/05 
Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/06 30/06/05 

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/06 

ΑΝΑΠΟΣΒΕ
ΣΤΗ ΑΞΙΑ   
30/06/06 

Κτίρια, εγκαταστάσεις 
κτιρίων, τεχνικά έργα 2.199.622 12.024   2.211.646 797.057        257.934 1.054.991 1.156.655 
 Μηχ-Τεχνικές εγκατ.& 
λοιπός μηχαν.εξοπλ.           7.981                   -            7.981          6.962               310           7.272  

  
709 

 Μεταφορικά μέσα          65.039                   -          65.039 61.104          3.084        64.188  
  

851 
 Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός     1.371.098  

  
328.858   1.699.956      597.774        246.813       844.587  855.369   

 ΣΥΝΟΛΟ    3.643.740  
  

351.093 3.984.622   1.462.897        508.141  1.971.038 
  

2.013.584 

 
10.1.2 Ενσώματα πάγια ομίλου  
 

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

  30/06/04 
Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/05 30/06/04 

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/05 

 
ΑΝΑΠΟΣΒ
ΕΣΤΗ ΑΞΙΑ  
30/6/2005 

 Κτίρια εγκαταστάσεις 
κτιρίων τεχνικά έργα     2.081.758        223.170   2.304.928       553.648       256.844        810.492  

    
1.494.436  

 Μηχ-Τεχνικές εγκατ.& 
λοιπός μηχαν.εξοπλ.           7.981                  -            7.981           6.573              389            6.962  

           
1.019  

 Μεταφορικά μέσα   
       80.529          (1.791)        78.739         69.306 

          
(6.173)         63.133  

         
15.606  

 Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός     1.100.652        661.727   1.762.379       717.375       137.815        855.190  

       
907.189  

 ΣΥΝΟΛΟ    3.270.921        883.106   4.154.027    1.346.902       388.875     1.735.777  
    
2.418.249  

  
ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

  30/06/05 
Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/06 30/06/05 

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/06 

ΑΝΑΠΟΣΒ
ΕΣΤΗ ΑΞΙΑ   

30/06/06 
 Κτίρια εγκαταστάσεις 
κτιρίων τεχνικά έργα     2.304.928  

  
16.554   2.321.482      810.492 

   
273.245  

   
1.083.737 

  
1.237.745 

 Μηχ-Τεχνικές εγκατ.& 
λοιπός μηχαν.εξοπλ.           7.981                   -            7.981          6.962 

   
310           7.272  

  
709 

 Μεταφορικά μέσα          78.739  
  

(1.500)        77.239        63.133 
   

4.693         67.826  
  

9.413 
 Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός     1.762.379  

  
344.329   2.106.708      855.190 

   
285.291 

   
1.140.483  

  
966.225 

 ΣΥΝΟΛΟ    4.154.027  
  

359.383   4.513.410   1.735.777 
   

563.541    2.299.318  
  

2.214.092 
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10.2 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
10.2.1.  Αϋλα περιουσιακά στοιχεία εταιρείας 
 

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

  30/06/04 
Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/05 30/06/04 

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/05 

ΑΝΑΠΟΣΒ
ΕΣΤΗ ΑΞΙΑ   
30/6/2005 

 Λογισμικά 
προγράμματα        164.305  

          
66.236       230.541         66.545          40.139       106.684  123.857 

 ΣΥΝΟΛΟ       164.305  
          
66.236       230.541         66.545          40.139       106.684  123.857 

 
ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

  30/06/05 
Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/06 30/06/05 

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/06 

ΑΝΑΠΟΣΒ
ΕΣΤΗ ΑΞΙΑ   

30/06/06 
 Λογισμικά 
προγράμματα        230.541  

          
137.749       368.290       106.684  60.599      167.283  201.007 

 ΣΥΝΟΛΟ       230.541  137.749      368.290       106.684  
         
60.599  167.283 201.007 

 
10.2.2 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία ομίλου 
 

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

  30/06/04 
Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/05 30/06/04 

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/05 

ΑΝΑΠΟΣΒ
ΕΣΤΗ ΑΞΙΑ   
30/6/2005 

 Λογισμικά 
προγράμματα        429.001  

        
116.050       545.051       240.575          79.832       320.407  224.644 

 ΣΥΝΟΛΟ       429.001  
        
116.050       545.051       240.575          79.832       320.407  224.644 

 
ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

  30/06/05 
Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/06 30/06/05 

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/06 

ΑΝΑΠΟΣΒ
ΕΣΤΗ ΑΞΙΑ   

30/06/06 
 Λογισμικά 
προγράμματα        545.051  

        
214.514       759.565      320.407  

         
101.834  422.241 337.324 

 ΣΥΝΟΛΟ       545.051  
        
214.514       759.565       320.407  101.834      422.241 337324 

 
10.3 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται  
 
Οι συμμετοχές της μητρικής εταιρίας σε συνδεδεμένες εταιρίες αναλύονται ως εξής: 

  30/6/2006 30/6/2005 

Επωνυμια 
Χώρα 
έδρας 

% 
Συμμετοχ

ής 
Αξία 

Κτήσεως 
Προβλέψεις 
Υποτίμησης

Λογιστική 
αξια  

% 
Συμμετοχ

ής 
Αξία 

Κτήσεως 
Προβλέψεις 
Υποτίμησης 

Λογιστική 
αξια  

MDI A.E  ΕΛΛΑΔΑ 99,99% 2.492.745 1.193.449 1.299.296 99,99% 2.492.745 1.193.449 1.299.296 

CPI CYPRUS 
LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 3.000 0 3.000 100,00% 3.000 0 3.000 

ΣΥΝΟΛΟ     2.495.745 1.193.449 1.302.296   1.193.449 1.193.449 1.302.296
 
Καμία από τις παραπάνω συνδεδεμένες εταιρίες δεν είναι εισηγμένη σε κάποιο Χρηματιστήριο Αξιών. H αποτίμηση 

αυτών έγινε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία που προέκυψε από τους ισολογισμούς των θυγατρικών στις 

αντίστοιχες ημερομηνίες. Από την αποτίμηση αυτή προέκυψε υποτίμηση όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα. 

Με την  λογιστικοποίηση της υποτίμησης αυτής η αξία που προέκυψε θεωρείται και ως εύλογη αξία. Η ενοποίηση 

των θυγατρικών  εταιριών έγινε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
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10.4 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις /υποχρεώσεις 
 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005
Αναπροσαρμογή αποσβέσεων άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 122.208 172.049 110.851 156.818

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 102.400 73.600 102.400 73.600

Αποτίμηση συμμετοχών 459.023 459.024 459.023 459.024

Παροχές προσωπικού 32.259 20.216 0 0

Συμψηφιστέες φορολογικές ζημίες 49.286 0 0 0

προβλέψεις για υποτίμηση στοιχείων ενεργητικού 127.412 0 0 0

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους         

Λοιπές υποχρεώσεις 0   -18.941 -34.504

Διαφορά απαιτήσεων/υποχρεώσεων 892.588 724.889 653.333 654.937
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της εταιρείας και του ομίλου είναι ανακτήσιμες μετά από 

 12 μήνες. 

10.5. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  

Αφορά συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση ως κάτωθι: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΞΙΑ 
30/06/06 

ΑΞΙΑ 
30/6/2005 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/TΟΧΗ

Σ 
ΠΑΡΚΟ Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας 

«Τεχνοπολη – Ακρόπολη» Α.Ε. 48.000 48.000 0,9% 

FIBER SYSTEMS & NETWORKS  AE 69.380 69.380 45% 
 

ATKOSOFT AE 39.966 31.082 3,6% 
ΣΥΝΟΛΟ 157.346 148.462  

 

Η αποτίμηση των εν λόγω συμμετοχών έγινε στην τιμή κτήσεώς τους η οποία θεωρείται και ως εύλογη αξία αυτών. 

Οι ανωτέρω επενδύσεις αποτελούν, με βάση τις προθέσεις της διοίκησης της εταιρείας, στοιχεία διαθέσιμα προς 

πώληση. Η εταιρεία παρακολουθεί τις εν λόγω επενδύσεις, διαπραγματεύεται την πώλησή τους , χωρίς όμως μέχρι 

σήμερα να έχουν βρεθεί οι κατάλληλες ευκαιρίες για την πραγματοποίησή της. 

Ειδικότερα για την  συμμετοχή στην εταιρεία  «FIBER SYSTEMS & NETWORKS  AE» σημειώνεται ότι  για το  

ανωτέρω λόγο  και δεδομένου ότι η  μητρική εταιρεία δεν ασκεί  ουσιώδη επιρροή, καθόσον δεν έχει την 

δυνατότητα συμμετοχής στις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές πολιτικές της εν λόγω επιχείρησης, ούτε την 

δυνατότητα να κατευθύνει την οικονομική και επιχειρηματική  πολιτική της,  και βασιζόμενη στις αρχές της 

σημαντικότητας, της ουσίας πάνω από τον τύπο και της ισορροπίας  μεταξύ οφέλους και κόστους, που   

προβλέπονται από τα Δ.Λ.Π. (Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων), δεν 

συμπεριέλαβε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την εν λόγω  συμμετοχή. Εξάλλου, σε αντίθετη 

περίπτωση,  η ενοποίησή της με την μέθοδο της καθαρής θέσης, λόγω του μικρού μεγέθους της, (η αξία της 

συμμετοχής της είναι ποσοστό 1,4% του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων  του Ομίλου), δεν θα είχε ουσιώδη  

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

10.6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  
Αφορά δοσμένες εγγυήσεις για ενοίκια κτιρίων και αυτοκινήτων, ΔΕΗ, ΟΤΕ.  
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10.7. Αποθέματα  
Αφορούν αποθέματα εμπορευμάτων  
 
10.8. Εμπορικοί χρεώστες 
  
       Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  30/06/06 30/6/2005 30/06/06 30/6/2005 

Πελάτες      6.140.308      8.809.324 4.607.384      6.674.219  

Επιταγές εισπρακτέες     3.806.777      3.624.541     3.548.674      3.573.402  

ΣΥΝΟΛΟ   9.947.085    12.433.865     8.156.058    10.247.621  
 
10.9. Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος Ενεργητικού 
 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
  30/06/06 30/6/2005 30/06/06 30/6/2005 
Απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων                  -                    -  

 
5.000      2.603.200  

Προκαταβολές για αγορές 
αποθεμάτων           16.017           25.203 

 
10.987           21.887  

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος 
ενεργητικού      683.826      2.187.828 

 
422.184         600.319  

ΣΥΝΟΛΟ     699.843      2.213.031 
 

438.171      3.225.406  
 
10.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
  
  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
  30/06/06 30/6/2005 30/06/06 30/6/2005 

Ταμείο         37.408 
 

46.081        30.168          24.813  
Καταθέσεις σε λογαριασμούς 
όψεως        468.686 

 
370.569 

 
394814        196.436  

ΣΥΝΟΛΟ        506.094 
 

416.650 
 

424.982        221.249  
 
10.11 Λοιπά αποθεματικά  
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
  30/06/06 30/6/2005 30/06/06 30/6/2005 
Διαφορά από έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο     3.082.776 

 
3.082.776 

 
3.082.776      3.082.776  

Τακτικό αποθεματικό        353.237 
 

339.231 
 

353.237         339.231  

Εκτακτα αποθεματικά         101.017 
 

101.017 
 

100.000         100.000  
Αφορολόγητα αποθεματικά 
ειδικών διατάξεων νόμων             8.795 

 
8.795 

 
8.795             8.795  

Λοιπά αποθεματικά   (766.686)    (765.146)   0    0 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

2.779.139 
 

2.766.673 
 

3.544.808      3.530.802  
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10.12 Δάνεια  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζόμενους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την 

υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές 

Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, οι μεταβολές που προκύπτουν 

από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της 

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης 

πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).  

Οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά χρήση έχουν ως εξής: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
  30/06/06 30/6/2005 30/06/06 30/6/2005 

Μισθωτοί  
 

550.500
 

477.000 
 

390.500 
  

306.000  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

550.500 
 

477.000 
 

309.500 
  

306.000  
 

Σχετικά με τις υποθέσεις (παραδοχές) που έγιναν για τον υπολογισμό των ανωτέρω υποχρεώσεων 

σημειώνουμε αναλυτικότερα τα εξής: 

Οι υποθέσεις έχουν μακροχρόνιο χαρακτήρα και προορίζονται να καλύψουν όλη την περίοδο μέχρι την 

αποχώρηση και του τελευταίου από τα ενεργά μέλη και μέχρι την καταβολή και της τελευταίας οφειλόμενης 

παροχής. Από τις υποθέσεις αυτές εκείνες πού έχουν την σημαντικότερη επιρροή πάνω στα αποτελέσματα 

της εκτίμησης είναι οι οικονομικές υποθέσεις. Στην συνέχεια τίθενται οι δημογραφικές υποθέσεις οι οποίες 

σχετίζονται με τις μετακινήσεις μελών προς και από την ομάδα.  

Επιτόκιο Προεξόφλησης. : Έχει γίνει υπόθεση επιτοκίου 4,41% ετησίως θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί ένα 

μέσο επίπεδο επιτοκίου της αγοράς( κρατικό ομόλογο 20ετές) με βάση τις διαμορφωμένες κατά την 

παραπάνω ημερομηνία συνθήκες. 

Αύξηση Αποδοχών : Έχει γίνει υπόθεση αύξησης των αποδοχών κάθε μέλους με 2,5% ετησίως σαν 

αντιστάθμισμα του πληθωρισμού. Επιπρόσθετα έχει υποτεθεί και ένα 1,5% ετησίως λόγω  βαθμολογικής 

προαγωγής του εργαζομένου. 

Δημογραφικές Υποθέσεις : Οι υποθέσεις πού παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν τα διάφορα αίτια 

αποχώρησης από την ομάδα. 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  30/06/06 30/6/2005 30/06/06 30/6/2005 
Μακροπρόθεσμα τραπεζικά 
δάνεια      1.000.000 

 
2.000.000 

 
1.000.000     2.000.000  

 Μακροπρόθεσμα τραπεζικά 
δάνεια πληρωτέα εντός των 
επόμενων 12 μηνών   1.000.000

 
1.000.000 

 
1.000.000     1.000.000  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  5.070.000
 

6.235.833 
 

3.958.000     6.235.833  

ΣΥΝΟΛΟ 7.070.000
 

9.235.833 5.958.000     9.235.833  



CPI AE                                                                                                    ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 

 49

Θνησιμότητα :  Για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης οι οποίες προκύπτουν από τον Νόμο 2112/20, έχει 

χρησιμοποιηθεί ο ελληνικός  πίνακας ΕΑΕ1990 για άνδρες και γυναίκες. 

Νοσηρότητα :Δεδομένου του μακροχρόνιου ορίζοντα της αποτίμησης λάβαμε υπόψη πιθανότητες 

νοσηρότητας χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο ελληνικό πίνακα EAE1990 για άνδρες και γυναίκες με μείωση 

του ποσοστού νοσηρότητας στο 35%. 

Ηλικίες Κανονικής Αποχώρησης : Έχει χρησιμοποιηθεί το 60 έτος ηλικίας για τις γυναίκες και το 65 για τους 

άνδρες. 

Άλλα Αίτια Αποχώρησης : Σαν άλλα αίτια αποχώρησης θεωρούμε την καταγγελία συμβάσεως και την 

αποχώρηση χωρίς δικαίωμα παροχής ν2112/20 (όπως η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης, κ.λ.π) 

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της επιχείρησης σχετικά με την αποχώρηση λόγω καταγγελίας σύμβασης το 

αντίστοιχο ποσοστό εκτιμήθηκε ίσο προς 3% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την οικειοθελή αποχώρηση 

εκτιμήθηκε σε 4%. 

 
10.14 Λοιπές υποχρεώσεις  
  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  30/06/06 30/6/2005 30/06/06 30/6/2005 

Επιταγές πληρωτέες 
 

547.450 
 

335.563 
 

421.000 
  

309.822  

Προκαταβολές πελατών  
 

117.663 
 

88.219 
 

90.083 
  

78.124  

Μερίσματα πληρωτέα 
 

-  
 

-  
 

-  
  

-  

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
 

111.224 
 

110.031 
 

75.934 
  

77.815  

Λοιπές υποχρεώσεις 
 

126.391 
 

213.218 
 

53.035 
  

66.143  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

902.728 
 

747.031 
 

640.052 
  

531.904  
 
 
11. ΕΠΕΞΗΓΞΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 
11.1 Κύκλος εργασιών 
 
Αφορά  σε έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών  που αναλύονται ως εξής: 
 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
(Ποσά σε  € ) 30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005 

Πωλήσεις εμπορευματων 24.969.582 27.176.791 22.327.817 25.131.899 

Εσοδα από παροχή υπηρεσιων  4.964.133 4.461.870 2.684.878 2.550.182 
ΣΥΝΟΛΟ 29.933.715 31.638.661 25.012.695 27.682.081 

 
11.2 Κόστος πωληθέντων 
       Αφορά στο κόστος των πωληθέντων εμπορευμάτων και το κόστος της παροχής υπηρεσίας  
       ως εξής: 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005 

Ποσά σε ευρώ         
Κόστος πωλησεως 
εμπορευμάτων 19.139.475 20.311.840 17.152.395 19.563.175 
Κόστος παροχής υπηρεσιών 4.449.059 4.361.194 2.435.032 2.368.531 
ΣΥΝΟΛΟ 23.588.534 24.673.034 19.587.427 21.931.706 
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11.2.1 Κόστος Παροχής Υπηρεσιών 
          Το κόστος παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνει έξοδα κατ’ είδος ως εξής: 
 

30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.038.158 2.038.243 983.018 855.359
Αμοιβές Τρίτων 487.770 358.979 125.745 103.305
Έξοδα κάλυψης εγγυήσεων πωλήσεων 790.815 897.410 641.062 806.336
Τηλεπικοινωνίες 32.562 31.402 26.970 25.523
Ενοίκια 288.023 319.714 138.539 109.032
Συνδρομές-εισφορές 20.841 48.750 16.298 42.643
Αποσβέσεις 65.127 17.976 65.127 17.976
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 20.009 2.838 20.009 2.838
Λοιπά 705.754 645.882 418.264 405.519
Σύνολο 4.449.059 4.361.194 2.435.032 2.368.531

(Ποσά σε  € )

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
11.3 Αμοιβες Προσωπικού 
 
Το συνολικό κόστος προσωπικού το οποίο επιβάρυνε τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα διάθεσης και το 

κόστος εσόδων έχει ως εξής: 

30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005
(Ποσά σε € )

Μισθοί και Ημερομίσθια 4.025.220 3.958.161 2.838.637 2.717.344
Κοινωνική ασφάλιση 961.872 939.610 658.025 637.429
Λοιπές παροχές 242.661 336.337 178.884 214.991
Σύνολο 5.229.753 5.234.108 3.675.546 3.569.764

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο  έχει ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2006 200 140

30/6/2005 211 154  
 
11.4 Εξοδα διάθεσης  
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005 

(Ποσά σε  € )         
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.664.419 1.779.516 1.413.290 1.527.147
Αμοιβές Τρίτων 45.061 46.566 0 0
Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης 334.238 395.700 310.384 380.058
Εντυπα & Γραφική Υλη 6.880 7.110 6.048 5.935
Τηλεπικοινωνίες 4.286 5.075 2.586 2.725
Ενοίκια 12.973 11.647 12.973 11.647
Συνδρομές-εισφορές 9.683 26.564 8.816 25.796
Λοιπά  264.389 165.049 239.008 137.152
Σύνολο 2.341.929 2.437.227 1.993.105 2.090.460
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11.5 Εξοδα διοικητικής Λειτουργίας  
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005 

(Ποσά σε  € )         
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.527.176 1.416.348 1.279.238 1.187.257
Λοιπές Αμοιβές-Παροχές Τρίτων 439.002 430.882 406.663 386.548
Εντυπα & Γραφική Υλη 812 2.454 624 2.066
Eνοίκια 366.615 358.646 321.964 304.397
Συνδρομές - Εισφορές 1.799 9.234 1.603 8.981
Αποσβέσεις 1.136.953 549.768 587.162 445.030
Τηλεπικοινωνίες 66.697 77.683 62.805 71.218
Λοιπά  έξοδα 242.961 554.652 380.489 771.578
Σύνολο 3.782.015 3.399.667 3.040.548 3.177.075
 
11.6 Φόρος εισοδήματος. 
 
 Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμοζόταν στις ανώνυμες Εταιρίες 

έως την 31η Δεκεμβρίου 2004 ήταν 35%. Με το νόμο 3296/14.12.2004, ο φορολογικός συντελεστής των 

επιχειρήσεων θα μειώνεται σταδιακά από 35% σε 25%. Συγκεκριμένα, για τη χρήση 01/07/05-30/06/06 ο 

φορολογικός συντελεστής μειώθηκε στο 32% και για τη χρήση 01/07/06-30/06/07 θα μειωθεί στο 29%, ενώ από τη 

χρήση 01/07/07 και μεταγενέστερα θα διαμορφωθεί στο 25%. 

Το σύνολο για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως αναλύεται ως εξής 
  
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005 
          
Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 149.935 242.506 149.935 177.230 

Αναβαλλόμενος Φόρος -167.699 85.160 1.604 83.118 

Σύνολο -17.764 327.666 151.539 260.348 
  
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που  

 

δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές μετά από έλεγχο 

οριστικοποιήσουν τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται 

από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων 

χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 

Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 01/07/2001-30/06/2002, η θυγατρική 

εταιρία «MDI Α.Ε.» μέχρι και την χρήση 30/06/02, ενώ η θυγατρική CPI CYPRUS LTD  έχει ελεγχθεί μέχρι και την 

χρήση 2005 Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις ανέλεγκτες χρήσεις. 

Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει 

γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.  
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11.7 Κέρδη και ζημίαι ανά μετοχή . 
 
 Ο υπολογισμός των βασικών κερδών/ζημιών ανά μετοχή έχει ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005

(Ποσά σε  ευρώ)         
Κέρδη(Ζημιές) μετά από φόρους 162454 667736 230.750 214.695

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών 9.907.500 9.907.500 9.907.500 9.907.500
Βασικά και μειωμένα κέρδη κατά μετοχή(ποσά 
σε ευρώ) 0,02 0,07 0,02 0,02

Κέρδη(Ζημιές) που αναλογούν στη Μητρική Εταιρία 162.462 667.710 230.750 214.695
Κέρδη(Ζημιές)ανά μετοχή που αναλογούν στη 
Μητρική Εταιρία(ποσά σε ευρώ) 0,02 0,07 0,02 0,02

 
11.8 Αποσβέσεις.  
 
Οι συνολικές αποσβέσεις με τις οποίες επιβαρύνθηκαν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα διάθεσης και το 

κόστος εσόδων έχουν  ως εξής: 

30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005
(Ποσά σε χιλ. € )

Ενσώματων ακινητοποιήσεων 961.992 422.955 509.576 379.126
Άϋλα περουσιακά στοιχεία 240.088 144.789 142.713 83.880
Σύνολο 1.202.080 567.744 652.289 463.006

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
12. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
12.1 Λογιστικές μέθοδοι 
 
 Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 30.6.2005.  
 
12.2 Εταιρίες που ενοποιούνται και μέθοδος ενοποίησης τους  
 
Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αλλά και τη σχέση τους με τη μητρική 

εταιρεία, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Εταιρεία Ισοδύναμο % 
Συμμετοχής 

Μέθοδος      
Ενοποίησης Εδρα Εταιρείας Φορολογικός 

Ελεγχος έως 
Σχέση με 
Μητρική 

ΜDI AE 99,99% Πλήρη μέθοδος Ραφαηλίδου 1 Ταύρος,Ελλάδα 30/6/2002 Θυγατρική 

CPI CYPRUS LTD 100,00% Πλήρη μέθοδος Λευκωσία,Κύπρος 31/12/2005 Θυγατρική 

 
Η μητρική εταιρεία CPI A.E.έχει ελεχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 1/7/2001-30/6/2002 

Δεν υπάρχουν εταιρείες που να ενοποιούνται για πρώτη φορά στην χρήση 1/7/2005-30/6/2006 
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12.3 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη  
 
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων των 

εταιρειών του ομίλου.  

 
12.4 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  
 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 

ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην περιουσιακή κατάσταση των εταιρειών του ομίλου.  

 

12.5 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού  
 
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, 

τα οποία να αφορούν είτε τον όμιλο είτε την εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  



CPI AE                                                                                                    ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005-2006 

 54

 
VII.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2006 – ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ      ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ                                     
 
29/8/2005  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ           www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=13406 
28/9/2005  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ          www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=13411 
   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
 
ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
28/9/2005  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ                   www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=13410 
 
 
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  
 
24/3/2006           ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=13496 
17/4/2006           ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=13553 
18/5/2006          ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                          www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=13554 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
29/8/2005  ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ &  
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 12Μ 2004                                            www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
07/12/2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ &  
                                 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 3Μ 2005                                              www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
31/3/2005  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ &  
                                 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 6Μ 2005                                               www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
29/5/2005  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ & 
                                 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 9Μ 2005                                               www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
28/9/05  ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ &  
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 12Μ 2005                                             www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
15/9/2005  ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7/2004-30/6/2005            www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν. 3340/2005 
 
7/12/2005  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ   
                                 ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ                                                   www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=13485 
21/6/2006  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
                                 ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ                                                   www.ase.gr 
 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ 
 
1/6/2006  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
                                 ΑRTION ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΗΣ 
                                ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ                         www.ase.gr 
 
Όλες οι παραπάνω ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr 
 
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

(Όλα τα Δελτία Τύπου βρίσκονται στη δικτυακή θέση: www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2550) 

• 16/5/2006 - AXIS 225 FD: Σκληρή όπως και οι απαιτήσεις σας!  
• 12/5/2006 - RJ-900 DrafStation series: Νέα σειρά CAD Plotter υψηλής απόδοσης της MUTOH  
• 5/4/2006 - Ψηφιακή Κάμερα AXIS 207, η αποτελεσματική λύση για παρακολούθηση μέσω Internet Τώρα ποιότητα εικόνας και     

bandwidth, συνυπάρχουν.....  
• 20/3/2006 - Belinea 102035W Για τα μάτια σας μόνο!  
• 8/3/2006 - Νέος Διευθυντής Πωλήσεων στη CPI  
• 20/2/2006 - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ POS  
• 20/2/2006 - Στρατηγική συνεργασία CPI και Singular  
• 13/1/2006 - SHARP AR-M165/AR-M207 Νέα Οικογένεια Πολυλειτουργικών Συστημάτων  
• 9/1/2006 - Το βραβείο ‘‘Gold Award for Ease of Use” στην SHARP  
• 5/12/2005 - ΝΕO ΚΟΠΤΙΚΟ SUMMA SUMMACUT D-60FX  
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• 1/12/2005 - OKI PRINTING SOLUTIONS, ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ...  

• 29/11/2005 - H Oki Printing Solutions ανακοινώνει στρατηγική  
• 23/11/2005 - Νέα εφαρμογή «χρώμα- μέγεθος» από την CPI Α.Ε.  
• 16/11/2005 - Στις φετινές γιορτές ας χαρίσουμε πάλι το χαμόγελο...  
• 9/11/2005 - TRENDNET IP CAMERAS: Παρακολουθήστε το χώρο σας μέσω internet!  
• 8/11/2005 - Έγχρωμες Εκτυπώσεις Χωρίς Συμβιβασμούς  
• 26/10/2005 - Ημερίδα μελών Euroserv στην Ελλάδα  
• 19/10/2005 - Νέες οθόνες από την Belinea  
• 7/10/2005 - «Χτύπησε» πάλι η Oki Printing Solutions, λανσάροντας τα ταχύτερα Α4 έγχρωμα πολυμηχανήματα Laser στην 

αγορά...  
• 7/10/2005 - Νέο DVD από την Mustek DVDR 100LM με Div-X  
• 4/10/2005 - Οθόνες PHILIPS από την CPI  
• 27/9/2005 - Πρώτο FORUM, CPI Partners  
• 13/9/2005 - Νέοι, γρήγοροι έγχρωμοι εκτυπωτές Laser, από την Oki, για μικρές και μεσαίες ομάδες εργασίας  
• 9/9/2005 - Προνομιακή Πρόταση απόσυρσης από την SHARP  
• 7/9/2005 - Ανιχνεύστε Ασύρματα Δίκτυα και τα settings τους!  
• 6/9/2005 - Laser, έγχρωμος, πολύ γρήγορος και μικρός !!!  
• 30/8/2005 - CPI A.E.: Οργανική ανάπτυξη και νέες επενδύσεις  
• 26/8/2005 - Nέα οθόνη LCD 17”της Belinea  
• 12/7/2005 - Photo Easy 255, από την SAGEM. Tο πρώτο ολοκληρωμένο φορητό Photo Lab είναι εδώ!  
• 1/7/2005 - SHARP AM-400 H προσιτή όλα-σε-ένα, πρόταση επικοινωνίας  

 
 
 
ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
Η εταιρεία υπόκειται πλήρως στις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί Χειραγώγησης της αγοράς και πρόσβασης σε προνομιακή 
πληροφόρηση όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 3 της απόφασης 3/3347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 
13 παραγ.3 του Νόμου 3340/2005, και έχει θέσει στη διάθεση του Επενδυτικού κοινού την λίστα των υπόχρεων προσώπων, των προσώπων 
δηλαδή που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση. 
 
Η λίστα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας : www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2800 
Συγκεκριμένα τα υπόχρεα πρόσωπα της CPI A.E. είναι : 
 
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου : 
 
Χρήστος Παπαθάνος, Νικόλαος Τόλης, Μιχάλης Γαλουζίδης,  Κων/νος Χατζηαντώνης-Φωταράς, Ελένη Πίγκα, Αθανάσιος Παπαθανασίου, 
Παναγιώτης Ζαριφόπουλος. 
 
Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη 
 
Ευάγγελος Πολίτης (Νομικός Σύμβουλος), Κωνσταντίνος Σκούρας (Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών), Οννίκ Αθανασιάν (Υπεύθυνος 
Εσωτερικού Ελέγχου), Γιώργος Καραδήμας (Διευθυντής Marketing), Ιωάννα Βλάχου (Διευθύντρια Logistics), Σοφία Τσαδήμα (Υπεύθυνη 
Τμήματος Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων). 
 
Ελεγκτές 
 
Ευστάθιος Καγιούλης. 
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VIII.  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Οι ετήσιες και ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, η Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού 
Λογιστή και οι εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (Εταιρείας και Ομίλου) προς την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας : www.cpi.gr. 
 










