
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              CPI AE                                               ETHΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006-2007 

                                                                                          2  

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

 
  ΣΕΛ. 

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 4 

I. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 5 

II. 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 
 

6 

II. 1 Γενικές Πληροφορίες σχετικά µε την εταιρεία 6 
II. 2 Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές και την εισαγωγή τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών   6 
II. 3 Γενικές πληροφορίες σχετικά µε το µετοχικό κεφάλαιο 7 
II. 3.1 Υψος µετοχικού κεφαλαίου και χαρακτηριστικά του 7 
II. 3.2 Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου  7 
II. 3.3 Μέτοχοι 7 

III. 
 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

9 

III.1 Γενικά   9 
III .2 Φορολογία µερισµάτων 10 

IV. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

10 

IV.1 Σύντοµο Ιστορικό 10 
IV. 2 Περιγραφή αντικειµένου 11 
IV. 3 ∆ίκτυο πωλήσεων  και διανοµής 11 
IV. 3.1 Πελάτες 12 
IV. 3.2 Τεχνική υποστήριξη πελατών 12 
IV. 3.3 Προµηθευτές 13 
IV. 4 Πάγια περιουσιακά στοιχεία  14 
IV. 5 Επενδύσεις  14 
IV. 6 Συµµετοχές της CPI 14 
IV. 6.1 Συνδεδεµένες επιχειρήσεις 14 
IV. 6.2 Μη συνδεδεµένες επιχειρήσεις   15 

V. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
 

17 

V.1 ∆ιοίκηση – ∆ιεύθυνση Εργασιών 17 

V.2 Συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. και των κυρίων Μετόχων, στο ∆.Σ. και στο 
κεφάλαιο άλλων εταιρειών 18 

V.3 Οργανόγραµµα 21 

VI.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006-2007 22 

 Εκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικου Συµβουλιου για την Εταιρεία 23 
 Εκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικου Συµβουλιου για τον Οµιλο 25 
 Επεξηγηµατική Εκθεση του  ∆. Σ. Σύµφωνα µµε το άρθρο 11ατου Ν. 3371/2005 27 
 Εκθεση Ελέγχου Ορκωτού Λογιστή 29 
VI.1 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 30 
VI.2 Ισολογισµος 31 

VI.3 Κατάσταση Μεταβολών στα Ιδια Κεφάλαια 32 

VI.3.1    Οµιλος 32 
VI.3.2    Εταιρεία  33 
VI.4 Στοιχεια Κατάστασης Ταµειακών Ροών 34 
VI.5 Σύσταση και δραστηριότητα Εταιρείας και Θυγατρικών 35 
VI.5.1 CPI AE (Μητρική εταιρεία) 35 
VI.5.2 MDI AE (Θυγατρική Εταιρεία) 35 
VI.5.3 CPI Computer Peripherals International (Cyprus) LTD (θυγατρική εταιρεία) 35 

VI.6 Βάση παρουσίασης Οικονοµικών Καταστάσεων 35 



                              CPI AE                                               ETHΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006-2007 

                                                                                          3  

VI.6.1 Βάση σύνταξης Οικονοµικών Καταστάσεων  35 
VI.6.2 Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 36 
VI.6.3 Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων 36 
VI.6.4 Εκτίµήσεις ∆ιοίκησης 36 

VI.7 Βασικές Λογιστικές Αρχές 36 

VI.7..1 Αρχές Ενοποίησης 36 
VI.7.2 Ενσώµατα Πειουσιακά στοιχεία 36 
VI.7.3 Άυλα Περιουσιακά στοιχεία 37 
VI.7.4 Αποθέµατα 37 
VI.7.5 Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 37 
VI.7.6 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 37 
VI.7.7 Παροχές σε Εργαζόµενους 37 
VI.7.8 Προβλέψεις 37 
VI.7.9 Έσοδα 38 
VI.7.10 Φορολογία εισοδήµατος (Τρέχουσα και αναβαλλόµενη) 38 
VI.7.11 Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα 38 
VI.7.12 Κέρδη ανά µετοχή 38 
VI.7.13 Αναφορά ανά κλάδο ∆ραστηριότητας και Γεγραφική περιοχή 38 
VI.7.14 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 39 
VI.7.15 Χρηµατοοικονοµικά 40 
VI.7.16 Επενδύσειις σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 41 

VI.8 Επεξηγήσεις και αναλύσεις επι των στοιχείων του Ισολογισµου 42 

VI.8.1 Ενσώµατα Πάγια 42 
VI.8.1.1 Ενσώµατα πάγια Εταιρείας 42 
VI.8.1.2 Ενσώµατα πάγια Οµίλου 42 
VI.8.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 43 
VI.8.2.1 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Έταιρείας 43 
VI.8.2.2 Άυλα πειριουσιακά στοιχεία Όµίλου 43 
VI.9.1 Επενδύσεις σε Εταιρείες που ενοποιούνται 43 
VI.9.2 Ανβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 44 
VI.9.3 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 44 
VI.9.4 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 44 
VI.9.5 Αποθέµατα 44 
VI.9.6 Εµπορικοί Χρεώστες 44 
VI.9.7 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος Ενεργητικού 45 
VI.9.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 45 
VI.9.9 Λοιπά Αποθεµατικά 45 
VI.9.10 ∆άνεια 45 
VI.9.11 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία 45 
VI.9.12 Λοιπές Υποχρεώσεις 46 

VI.10 Επεξηγήσεις και αναλύσεις επί των αποτελεσµάτων χρήσεως 46 

VI.10.1 Κύκλος εργασιών 46 
VI.10.2 Κόστος Πωληθέντων 47 
VI.10.2.1 Κόστος Παροχής υπηρεσιών 47 
VI.10.3 Αµοιβές Προσωπικού 47 
VI.10.4 Έξοδα ∆ιάθεσης 48 
VI.10.5 Έξοδα διοικητικής Λειτουργίας 48 
VI.10.6 Φόρος Εισοδήµατος 48 
VI.10.7 Κέρδη / Ζηµίες ανά µετοχή 49 
VI.10.8 Αποσβέσεις 49 
VI.11 Λοιπές επεξηγήσεις για τα στοιχεία των Οικονοµικών καταστάσεων 49 
VI.11.1 Λογιστικές µέθοδοι 49 
VI.11.2 Εταιρείας που ενοποιούνται και µέθοδος ενοποιήσης 49 
VI.11.3 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 50 
VI.11.4 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 50 
VI.11.5 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 50 
 
VII  

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2006 – ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

51 

VIII 
 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 

IX ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ  

X 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ 
ΒΑΣΗ 

 
 



                              CPI AE                                               ETHΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006-2007 

                                                                                          4  

 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
Αγαπητοί  Μέτοχοι 
 
Η οικονοµική χρήση που έκλεισε ήταν δύσκολη για το Όµιλο ο οποίος κατόρθωσε τελικά να επιτύχει 
βελτιωµένα αποτελέσµατα σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. 
 
Πράγµατι ο κύκλος εργασιών του Οµίλου παρουσίασε, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση µικρή αύξηση 
3,5% ενώ τα κέρδη του αυξήθηκαν κατά 250% λόγω και της στροφής του Οµίλου προς τις υπηρεσίες και 
αγορές µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας. 
 
Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι τα καλά αυτά αποτελέσµατα ήρθαν παρά το γεγονός ότι ο Όµιλος προέβη την 
χρονιά που πέρασε σε περαιτέρω αύξηση των προβλέψεών του, τόσο για επισφάλειες πελατών όσο και για 
έξοδο του προσωπικού από την υπηρεσία. Τέλος ο Όµιλος συνέχισε την στρατηγική της µείωσης του 
δανεισµού που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια χωρίς να µειώσει τις επενδύσεις του όπως φαίνεται από τις 
αυξηµένες αποσβέσεις του Οµίλου. 
Επιπλέον ο Όµιλος ολοκλήρωσε την εσωτερική του αναδιοργάνωση που ξεκίνησε πριν 1 ½ έτος και έτσι η 
νέα Οικονοµική του χρήση ξεκίνησε µε εξωστρέφεια. 
 
Οι επενδύσεις στους τοµείς ενδιαφέροντος µε µεγάλη προστιθέµενη αξία συνεχίστηκαν (Σηµεία Εντατικής 
Λιανικής, IP Τηλεφωνία, ασφάλεια και επιτήρηση χώρων, Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Εκτυπώσεων κλπ) και τα 
έσοδα από αυτές τις αγορές εµφανίζονται αυξηµένα και µε ιδιαίτερα ενθαρρυντικές τάσεις ανάπτυξης. Επί 
πλέον οι επενδύσεις σε Πληροφορικά συστήµατα που έγιναν τα τελευταία 4 χρόνια είναι πια ώριµες και 
αποδίδουν ικανοποιητικά. 
 
Την χρονιά που διανύουµε αναµένουµε συνέχιση της βελτίωσης των µεγεθών του Οµίλου.  
Οι επενδύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε αγορές µε υψηλή προστιθέµενη αξία, η 
υγιής χρηµατοοικονοµική  θέση του Οµίλου, ο νέος τρόπος Οργάνωσης και λειτουργίας του Οµίλου καθώς 
και νέα προϊόντα θα βοηθήσουν σηµαντικά στην βελτίωση αυτή. 
 
Κύριοι Μέτοχοι 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα στελέχη της CPI θα συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά µε µοναδικό στόχο 
την πρόοδο των εργασιών της Εταιρείας και την αύξηση της µετοχικής της αξίας. 
 
Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη σας, που ενισχύει την αποφασιστικότητα και την πίστη µας για την 
επίτευξη των στόχων και των προσδοκιών όλων µας 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
& 

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

 
 
 
Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο 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 ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας και συγκεκριµένα των αποφάσεων  5/204/14-11-2000  και 7/372/15-2-2006 του ∆Σ της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ∆ελτίου, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι 
ο κ. Χρήστος Παπαθάνος, Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ο κ. Κωσταντίνος Σκούρας, 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής, Ραφαηλίδου 1 Ταύρος Τηλ. 210-48.05.800 
 

Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο για την εταιρική χρήση 1/7/2005-
30/6/2006, καθώς επίσης για την εταιρική χρήση 1/7/2006-30/6/2007  έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής 
- Λογιστής κ. Ευστάθιος Καγιούλης - ΑΜ ΣΟΕΛ 13271- της εταιρείας Ευρωελεγκτική Α.Ε. (Βας.Σοφίας 120 
Αθήνα τηλ. 210 74.80.600). 

Επίσης οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ελεχθεί για την εταιρική χρήση 1/7/2005-30/6/2006, 
καθώς επίσης για την εταιρική χρήση 1/7/2006-30/6/2007   έχει διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής 
κ. Ευστάθιος Καγιούλης - ΑΜ ΣΟΕΛ 13271- της εταιρείας  Ευρωελεγκτική Α.Ε. (Βας.Σοφίας 120 Αθήνα 
τηλ. 210 74.80.600). 
 
Τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή παρατίθενται στο κεφάλαιο “Οικονοµικά Στοιχεία 
2006-2007”   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 ∆ήµο 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. H εµπορία και πάσης µορφής εκµετάλλευση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών (Η/Υ) 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών εν γένει, συνδεδεµένων 
ή µη µε υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακών συσκευών αναπαραγωγής εικόνων ή ήχων, 
εκτυπωτικών συσκευών, 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 αντιπροσώπευση συναφών αλλοδαπών και Ελληνικών οίκων. 
4. Η ανάπτυξη και εµπορία λογισµικού. 
5.  Η ανάληψη διεκπεραίωσης διαφόρων εργασιών και δραστηριοτήτων πελατών µε χρήση µέσων 

και τεχνογνωσίας της εταιρείας (παροχή  υπηρεσιών outsourcing). 
6. Η δηµιουργία, λειτουργία και εκµετάλλευση εφαρµογών διαδικτύου για την άσκηση δραστηριοτήτων 

Ηλεκτρονικού εµπορίου επί προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας ή τρίτων. 
7.  Η ίδρυση και λειτουργία  εµπορικών καταστηµάτων η 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) Ν’ αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή  παρεµφερή σκοπό. 
 
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 ∆.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 
∆εν 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. 
 
 
Σύµφωνα µε δήλωση της ∆ιοίκησης της CPI AE 
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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 30/6/2007 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 ∆ιοικητικό 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 ) 

Ονοµαστικ
ή αξία 
µετοχής 

(σε ευρώ) 

Συνολικός 
αριθµός 
µετοχών 

20/12/2
001 

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.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 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 ∆ιοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 
 
Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο  
άρθρο 13, § 5, του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920. 
 
Οι δανειστές του µετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να 
προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της 
Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν οπωσδήποτε στη 
διοίκηση ή τη διαχείρισή της. 
 
Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως 
προς τις σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της 
Εταιρείας αφ’ ενός και των µετόχων  ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική 
αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της 
έδρας της. 
 
Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν το δικαίωµα ψήφου, 
πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα 
τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των 
δικαιωµάτων τους. 
 
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε 
αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να 
καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε 
οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ορισθείσα για τη 
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται 
στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο 
µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. 
 
 
Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την 
άδειά της. 
 
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα: 
 
α. Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το διορισµό ενός ή περισσοτέρων 
ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν.2190/1920. 
 
β. Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός 30 ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης 
στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναγράφουν στην αίτηση 
τα θέµατα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 
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Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα ηµέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 
 
Μέρισµα δικαιούται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου που είναι µέτοχος 
κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε άλλοτε οριστεί.  
 
Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται εντός 2 µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και τρόπος καταβολής 
ανακοινώνεται µε δηµοσιεύσεις στον Τύπο. 
 
Τα µερίσµατα που δεν ζητήθηκαν για µια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ 
του ∆ηµοσίου. 
 
Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές 
Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας και τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος, θα εφαρµόζονται 
τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων του 
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 
 
2. Φορολογία µερισµάτων . 
 
Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµοζόταν στις ανώνυµες 
Εταιρίες έως την 31η ∆εκεµβρίου 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 
µειώθηκε στο 29%, ενώ από τη χρήση 01/07/07 και µεταγενέστερα θα διαµορφωθεί στο 25%. Ο φόρος 
υπολογίζεται επι των κερδών πρίν 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.  

 
 

IV.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 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.).  
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� 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 ∆ιεθνή 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 

 
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. ∆ίκτυο πωλήσεων  και διανοµής 
 
Η CPI διαθέτει σήµερα δύο κέντρα δραστηριότητας, ένα στην Αθήνα και ένα στην Θεσσαλονίκη. Στα 
σηµεία αυτά διαθέτει οργανωµένες αποθήκες εµβαδού 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. 
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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 ∆ΕΚΟ, το ∆ηµόσιο 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 2006/2007 

 
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. 
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• 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. ∆ιαθέτει 
πολλά εργοστάσια στον κόσµο (µεταξύ των οποίων και στη  Σκοτία) και ειδικεύεται σε τρεις τοµείς  
δραστηριότητας: Τηλεπικοινωνίες, Συστήµατα αυτοµατισµού (Τράπεζες, Βιοµηχανίες κλπ), 
περιφερειακά και προϊόντα πληροφορικής. 
 
• VIEWSONIC:  Πρόκειται για εταιρεία Αµερικανικών συµφερόντων µε κύκλο εργασιών της τάξης των 
$1,9 δις. Ιδρύθηκε το 1990 και ασχολείται µε την αγορά της προβολής εικόνας (Monitors, projectors 
κλπ), και θεωρείται µια από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες εταιρείες των ΗΠΑ. 
 
• 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. ∆ιαθέτει 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 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)  
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4 Πάγια περιουσιακά στοιχεία. 
 
Η εταιρεία στις 30/6/2007 δεν κατείχε κανένα ιδιόκτητο ακίνητο. 
Οι ενοικιαζόµενοι χώροι της εταιρείας περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Τοποθεσία Οδός Χρήση Λήξη 
Μίσθωσης 

Ταύρος Ραφαηλίδου 1 Γραφεία-Αποθήκες 2010 

Θεσ/νικη Ν.Μαντζάρου 11 Γραφεία-Αποθήκες 2010 

Θεσ/νικη Ν.Μαντζάρου 14 Αποθήκες 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). 
 

 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
Εξοδα ίδρυσης και πρώτης 
εγκατάστασης 

0 0 0 

Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 109.978,25 219.863,50 405.379,57 
Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων 
–τεχνικά έργα 142.543,83 12.024,94 6.608 

Μηχ.-Τεχνικές Εγκατ. & 
λοιπός µηχαν.εξοπλ. 0 0 456 

Μεταφορικά µέσα 0 0 45.902 
Έπιπλα & λοιπός 
εξοπλισµός 

572.860,06 328.857,77 361.605 

Εξαγορές σε εταιρείες 
εσωτερικού 28.800,00 0 0 

Εξαγορές σε εταιρείες 
εξωτερικού 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 860.146,38 560.746,21 819.950,57 

 
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% 

 
 

 
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 2006-2007, 

παράγραφος  6. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ  του παρόντος. 
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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 ∆ήµο 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 ∆οµηµένης 
Καλωδίωσης, Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Ρύθµισης Συστηµάτων, Ανάλυσης Απόδοσης ∆ικτύων, 
Εντοπισµού και Επίλυσης Προβληµάτων, Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ασφάλειας ∆ικτύων και ∆οµηµένης 
Καλωδίωσης καθώς  και Συµβόλαια Συντήρησης και Υποστήριξης Συστηµάτων, 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 115.000 100,00% 

 

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

 

Ιωάννης Καρακάσης 
Πρόεδρος και 
∆.Σύµβουλος 

Παναγιώτης Ζαριφόπουλος Μέλος 

Κων/νος Χατζηαντώνης –Φωταράς Μέλος 
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6.2.2 ΑΤΚΟΣΟΦΤ 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 ∆ήµο 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 ∆ιαδικτύου. 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 © 
∆ιαχείριση Υπηρεσιών Υγείας, Frontis © ∆ιαχείριση Υπηρεσιών Κατ΄οίκον Φροντίδας και Νοσηλείας και 
a-medlineNET © ∆ιαχείριση ∆ικτύων 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 ∆ηµόσιου 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 
• ∆ιοίκηση 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι τετραµελές και έχει την εξής σύνθεση: 
 

Πικούνης Αναστάσιος Πρόεδρος  

Σαµιωτάκης Ιωάννης Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων σύµβουλος 
Πικούνης Μιχάλης Μέλος 

∆ανάλη Αλίκη  Μέλος 
Καλογεροπούλου  Μαριάνα Μέλος 
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V.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ    
    
1. ∆ιοίκηση – ∆ιεύθυνση Εργασιών 
 
Tο επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Eταιρίας εκλέχθηκε από την Ετήσια  Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της 29ης ∆εκεµβρίου 2006 (ΦΕΚ 270/12-01-2007).  Η θητεία του είναι 5ετής και λήγει την 
28/12/2011 και παρατείνεται µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων µετά την λήξη 
της θητείας του. 
 Η σύνθεσή του σήµερα έχει ως εξής: 

� Χρήστος Παπαθάνος του 
Αριστείδη  

Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων 
Σύµβουλος. 

Εκτελεστικό µέλος 

� Νίκος Τόλης του Κων/νου Αντιπρόεδρος 
Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 
µέλος 

� Πίγκα Ελένη του ∆ηµητρίου Μέλος Εκτελεστικό µέλος 

� Κωνσταντίνος Φωταράς του 
Μόσχου 

Μέλος 
Εκτελεστικό µέλος 

� Σκούρας Κων/νος του Χρήστου Μέλος Εκτελεστικό µέλος 

� Μιχαήλ Γαλουζίδης του 
Φραγκίσκου  

Μέλος 
Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό 
µέλος 

� Παναγιώτης Ζαριφόπουλος του 
Γεωργίου 

Μέλος 
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 ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 
Γεννήθηκε το 1948. Αποφοίτησε από το 10Ο Γυµνάσιο Αθηνών και σπούδασε µαθηµατικά στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Έκανε το µεταπτυχιακό του σαν Πολιτικός Μηχανικός στο Ecole des Travaux 
Public du Battiment et de l Industry. Εργάσθηκε για µια δεκαετία σαν Πολιτικός Μηχανικός, 
πραγµατοποιώντας επιχειρηµατική καριέρα στον κατασκευαστικό και εργοληπτικό τοµέα. Στον κλάδο 
της πληροφορικής έχει µεγάλη εµπειρία αφού εισήλθε το 1983, συνιδρύοντας 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).   
  
• Στεργίου Νικόλαος του Όθωνα, ∆ιευθυντής Logistics.  

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Αποφοίτησε από το τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εχει εργασθεί για 2 χρόνια, ως Οικονοµικός Αναλυτής στην εταιρία ALPHA MI 
ΑΕ. και για 10 χρόνια ως Προιστάµενος Αποθηκών & Εισαγωγών - Εξαγωγών στον όµιλο εταιριών 
‘’SPACE HELLAS’’. Για σύντοµο χρονικό διάστηµα εργάσθηκε ως Υπεύθυνος Προµηθειών στον όµιλο 
εταιριών WACKENHUT. Εχει παρακολουθήσει πολλά σεµινάρια σχετικά µε το Management, τα 
Συστήµατα ∆ιανοµής – Αποθήκευσης & Κοστολόγησης, τις Εισαγωγές και το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 
Εργάζεται στην ‘’CPI Α.Ε.’’ από τον Ιανουάριο 2007. 

• Πίγκα Ελένη του ∆ηµητρίου, ∆ιευθύντρια Υποκαταστήµατος Βορείου Ελλάδος 
Γεννήθηκε το 1963 στην Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το κολέγιο Ανατόλια και στη συνέχεια έκανε 
σπουδές ∆ιοίκησης 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 Α.Ε.’’ στη Θεσσαλονίκη. 
 

• Σκούρας Κωσταντίνος, Οικονοµικός ∆ιευθυντής 
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 
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∆ιοικητικού ∆ιευθυντή και Οικονοµικού ∆ευθυντή, Από τον Σεπτέµβριο του 2006 εργάζεται στην ‘’CPI 
AE’’ σαν ∆ιευθυντής  Οικονοµικών Υπηρεσιών.  
 
• Τσαδήµα Σοφία του Γεωργίου, ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού. 
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 ∆ιοίκησης από το 1979, στις εταιρείες Ψυκτική Ελλάδος Α.Ε., Βιοφαρµ ΑΒΕΕ, Χαρλένικ Ελλάς Α.Ε. 
και Γ.Α. Κεράνης ΑΒΕΝΕ. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεµινάρια σχετικά µε το Management, τις 
∆ηµόσιες Σχέσεις, το Marketing, την ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και τους Εργατ. Νόµους και 
εργάζεται στη ‘’CPI A.E.’’ από τον Νοέµβριο του 1999. 
 
• Φωταράς Κωνσταντίνος του Μόσχου,  Εκτελεστικό Μέλος ∆Σ- 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 ∆ιευθυντής 
Πωλήσεων από όπου και συνταξιοδοτήθηκε το 2005. 
 
• Λυµπέρης Αναστάσιος του Θεοδώρου, ∆ιευθυντής 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 ΕΕ∆Ε 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 ∆ιευθυντής 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και τα στελέχη της ∆ιεύθυνσης της δεν έχουν 
καταδικασθεί τελεσίδικα για πράξεις ατιµωτικές, ούτε για οικονοµικά εγκλήµατα, ούτε είναι 
αναµεµειγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν σε πτώχευση, εγκληµατική πράξη και 
απαγόρευση άσκησης:α) Επιχειρηµατικής δραστηριότητας β) Χρηµατιστηριακών συναλλαγών γ) 
Επαγγέλµατος του συµβούλου επενδύσεων,διευθυντικό στέλεχος Τραπεζών,δ) Ασφαλιστικών 
εταιρειών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακής εταιρείας κλπ. 
 
 
2. Συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. και των κυρίων Μετόχων στο ∆.Σ. και στο κεφάλαιο 
άλλων εταιρειών. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
των κυρίων µετόχων της Εταιρείας στη ∆ιοίκηση άλλων εταιρειών και τα αντίστοιχα ποσοστά 
συµµετοχής τους στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών µε ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο του 10%: 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ  ∆.Σ. ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  
Μέλος ∆.Σ. ή 
Κύριος 
Μέτοχος 

Εταιρεία Θέση ∆.Σ. 
 

% 
Συµµετοχής 

Χρήστος 
Παπαθάνος 
του Αριστείδη 

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

Πρόεδρος-∆ιευθ. 
Σύµβ. 
Director 
 
 
 
Μέλος 
Μέλος 

 
 
 

36,09% 

Νίκος Τόλης 
του Κων/νου 

• ∆ΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. 
 
• DIEKAT CONSTRUCT S.A. 
 
• ΑΙΘΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 
 
• DIEKAT INTERNATIONAL LTD 
• ΜΕΤΡΑΚ ΑΤΕ. 
• ΙΚΑΡΟΣ Α.Ε. 
• EVROIL SHA 
• ∆ΙΕΚΑΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Αντιπρόεδρος-
∆ιευθ. Σύµβ. 
…………… 
 
 
 ……………… 
 
∆ιαχειριστής 
Μέλος ∆.Σ. 
Μέλος ∆.Σ. 
 Γεν. ∆/ντής 
 
∆ιευθ.Σύµβουλος 

17,36% 
 

7,5% 
 
 

14,70% 
 

…........... 
……….. 

…………. 
…………. 

 
5,11% 

 
 
 
 
 

Ελένη Πίγκα 
του ∆ηµητρίου 

• MDI A.E. 
• CPI A.E. 
 

Μέλος 
Μέλος 

 

Κων/νος 
Χατζηαντώνης 
–Φωταράς του 
Μόσχου 

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

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 
 

 

Παναγιώτης 
Ζαριφόπουλος 
του Γεωργίου 

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

Πρόεδρος-
∆ιευθ.Σύµβ. 
Πρόεδρος 
 
………………… 
Συνδιαχειριστής  

 
98% 

 
 

44,98% 
50% 

Μιχαήλ 
Γαλουζίδης 
του 
Φραγκίσκου 

 
• INFORMACY  A.E. 

Πρόεδρος - ∆ιευθ. 
Σύµβ. 
 

93% 
 
 
 
 

Κων/νος 
Σκούρας του 
Χρήστου 

• MDI A.E. 
• CPI A.E. 
• TELEPRIME A.E. 
 

Μέλος 
Μέλος 
Μέλος 

 

Πικούνης 
Αναστάσιος 
του Μιχαήλ 

• ΑΤΚΟΣΟΦΤ ΑΕ Πρόεδρος. 
 

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% 
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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% 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              CPI AE                                               ETHΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006-2007 

                                                                                          21  

 
 
3. Οργανόγραµµα  
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VI.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2006 - 2007 

Ετήσιες  Οικονοµικές Καταστάσεις σε απλή και ενοποιηµένη βάση 
της 30ης  Ιουνίου 2007 

Βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2007 (1/7/2006-30/06/2007) της «CPI Ανώνυµος Εταιρεία 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερεικών» εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της εταιρείας την 19 Οκτωβρίου 2007. 
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 2007 (1/7/2006 - 30/06/2007), οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή 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 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)  
 

Επί των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων 30.6.2007 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων 

της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 
‘’CPI AE Ανώνυµη Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών’’ 

  
 

Ταύρος, 19 Οκτωβρίου  2007 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας και τις διατάξεις του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/1920, σας 
παρουσιάζουµε τα πεπραγµένα της χρήσης που έληξε στις 30/06/2007. 
Κατά τη χρήση αυτή, οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται, σε εταιρική και ενοποιηµένη µορφή 
για τη Μητρική Εταιρεία και για τον Όµιλο σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης. 
 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 
1.1 Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν κατέχουν ακίνητα. 
 
1.2 Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν κατέχουν χρεόγραφα. 
 
2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/7/2006-30/06/2007. 
Γενικά 
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η 12η κατά σειρά και περιλαµβάνει την χρονική περίοδο από την 1η 
Ιουλίου 2006 έως και την 30 Ιουνίου 2007. 
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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
Το ∆ιοικητικό 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 (€ 25,01) διαµορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα µε εκείνα της 
προηγούµενης χρήσης.  Η στασιµότητα αυτή οφείλεται στην αδυναµία βασικού µας προµηθευτή να µας 
προµηθεύσει έγκαιρα µε προϊόντα του, λόγω εκτάκτων προβληµάτων στη διαδικασία της παραγωγής 
του. 
 
Τα προ Φόρων Κέρδη ανήλθαν σε € 319.597, έναντι € 382.289την προηγούµενη χρήση, µείωση που 
οφείλεται στην δηµιουργία προβλέψεων για απαξίωση µη κινούµενου αποθέµατος και τις αυξηµένες 
αποσβέσεις λόγω συνεχιζόµενων επενδύσεων στους τοµείς ενδιαφέροντος 
Τα Κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε  € 214.840, έναντι € 230.750 την προηγούµενη χρήση. 
 
Τα αποθέµατα εµφανίζονται µειωµένα κατά € 284.362 λόγω βελτιωµένης διαχείρισης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους καθώς και της απόφασης του ∆Σ για απαξίωση µη κινούµενων προϊόντων ύψους € 
199.525.  
 
Τα υπόλοιπα των πελατών εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 0,6 εκατ ήτοι κατά 7,43%.. 
 
Τα Μακροπρόθεσµα ∆άνεια εµφανίζονται µειωµένα κατά € 0,7 εκατ. σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρονιά, λόγω ισόποσης αποπληρωµής σύµφωνα µε το πλάνο. 
 
Τα Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια εµφανίζονται µειωµένα κατά € 0,353 εκατ., ήτοι µείωση 8,92% σε σχέση 
µε την προηγούµενη χρονιά. 
 
3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ. 
 
Λοιπές Πληροφορίες 
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Κατά το διαρρεύσαν δωδεκάµηνο, η εταιρεία συνέχισε 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, εξυγίανση της αποθήκης της κ.λ.π.  
Αξίζει τέλος να σηµειωθεί ότι η κλειόµενη χρήση είναι η δεύτερη χρήση κατά την οποία η εταιρεία 
εφαρµόζει τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
Την επόµενη χρονιά (1/7/2007-30/6/2008) η εταιρεία θα συνεχίσει τις επενδύσεις της στον τοµέα των 
ολοκληρωµένων Εκτυπωτικών Λύσεων, στον τοµέα λύσεων Point of sale  καθώς και στην είσοδο 
στην αγορά των τηλεφωνικών κέντρων VOiP  µέσω του τηλεφωνικού κέντρου FIT, προϊόν που 
αναπτύσσει η Εταιρεία. Τέλος θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της 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 2007, 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 2007 και στην απαλλαγή του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 
 
Με τιµή 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ακριβές απόσπασµα από το Βιβλίο Πρακτικών  Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
 
Χρήστος Παπαθάνος 
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΟΜΙΛΟΥ)  
 

Επί των Ενοποιηµένων Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων 30.6.2007 
 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων 
της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 

CPI AE 
Ανώνυµη Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 

  
 
Ταύρος, 19  Οκτωβρίου 2007 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 
Με την κατάθεση προς έγκρισή σας, των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων του 
Οµίλου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για την εταιρική 
χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2007, σας παρουσιάζουµε την παρούσα έκθεσή µας επί των 
ενοποιηµένων οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου. 
 
Γενικά 
Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η 7η κατά σειρά κατά την οποία καταρτίζονται ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις και αφορά την εταιρική χρήση από την 1η Ιουλίου 2006 έως και την 
30η  Ιουνίου 2007. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιχειρώντας µια γενική αναδροµή επί των εργασιών του Οµίλου, 
των στοιχείων του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων και της ∆ιάθεσης της εν λόγω χρήσης, 
σας γνωρίζει τα παρακάτω: 
Οι Ενοποιηµένες Συνολικές Πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν   σε € 30.960 στη χρήση αυτή. 
Σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση αυξήθηκαν κατά € 1.026 χιλ. (3,4%). 
 Οι Ενοποιηµένες Πωλήσεις Υπηρεσιών του Οµίλου διαµορφώθηκαν στο ποσό των € 
5.065 χιλ.  έναντι   € 4.964 χιλ.  έναντι της περασµένης χρήσης. 
Τα  Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων 
και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA), ανήλθαν σε € 1.741 χιλ., έναντι € 1.775 χιλ. της προηγούµενης 
χρήσης. 
Τα  Ενοποιηµένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηµατοδοτικών και Επενδυτικών 
Αποτελεσµάτων ανήλθαν σε € 930 χιλ., έναντι € 573 χιλ. της προηγούµενης χρήσης. 
Ποσοστιαία αύξηση 62%.  
Τα  Ενοποιηµένα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 518,8 χιλ., έναντι  € 144,7 χιλ. 
της προηγούµενης χρήσης. Αύξηση 258%.  
Τα  Ενοποιηµένα Κέρδη µετά από Φόρους ανήλθαν σε € 345 χιλ., έναντι  € 162 χιλ. της 
προηγούµενης χρήσης. 
 Τα αποθέµατα εµφανίζονται µειωµένα κατά € 569 χιλ. σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση. 
Οι υποχρεώσεις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες ανέρχονται στο τέλος της χρήσης 
στο ποσό των € 14.729 χιλ., έναντι 13.405 χιλ. της προηγούµενης χρήσης. 
 Λοιπές Πληροφορίες: 
Κατά το διαρρεύσαν δωδεκάµηνο συνεχίσθηκαν οι επενδύσεις του Οµίλου  προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης δικών του προϊόντων και της αποδοτικότερης λειτουργίας του, ενώ 
συνέχισε τις προσπάθειές του για µείωση των κινδύνων. 
Κατά την επόµενη χρήση ο Όµιλος έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στην αύξηση των 
εσόδων από Υπηρεσίες, στις Ολοκληρωµένες Εκτυπωτικές Λύσεις, σε µικρά και µεσαίου 
µεγέθους έργα του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα και στα συστήµατα Point of Sales , καθώς και 
στην είσοδο στην αγορά των τηλεφωνικών κέντρων VOiP µέσω του τηλεφωνικού κέντρου FIT, 
προϊόν που αναπτύχθηκε από τον Όµιλο, εστιάζοντας πάντα στην αύξηση του µικτού κέρδους 
και στη µείωση των πιστωτικών κινδύνων. 
Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και τις 
ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2007, πιστεύουµε ότι έχετε στην 
διάθεσή σας, κύριοι Μέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα σας επιτρέψουν να 
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προχωρήσετε στην έγκριση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως που 
έληξε την 30ην Ιουνίου 2007 και στην απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών 
από κάθε ευθύνη. 
 

 

Με τιµή 

 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ακριβές απόσπασµα από το Βιβλίο Πρακτικών  

Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Χρήστος Παπαθάνος 

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                              CPI AE                                               ETHΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006-2007 

                                                                                          27  

Επεξηγηµατική Έκθεση του ∆.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 11α Ν. 3371/2005 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 

«CPI A.E. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών » 
 

Με την παρούσα παρέχονται πληροφορίες, προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, 
σχετικές µε τα θέµατα της παραγράφου 1του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005. 
  
1. ∆ιάρθρωση του  µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 2.972.500,00 Ευρώ, και διαιρείται σε 
9.907.500 αδιαίρετες άϋλες κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 
Ευρώ η κά8ε µία. Όλες οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην 
Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. (Κατηγορία µικρής και µεσαίας κεφαλαιοποίησης). 
 
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών. 
∆εν υφίστανται περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών από το καταστατικό της εταιρείας και η 
µεταβίβασή τους γίνεται σύµφωνα µε την νοµοθεσία που ισχύει κατά τη µεταβίβασή τους. 
 
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π.∆. 51/1992. 
Την 30/06/2007 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% των δικαιωµάτων ψήφου 
της εταιρείας: Bansara Trading LTD      32.91%,  Πικούνης Αναστάσιος  33,6% και ΟΚΙ EUROPE  
8,63%. 
 
4. Κάτοχοι µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
∆εν υφίστανται µετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.  
 
5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 
∆εν υφίστανται περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου από το καταστατικό της εταιρείας. 
 
6. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της εταιρείας που συνεπάγονται περιορισµούς στη 
µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. 
∆εν περιήλθε σε γνώση της εταιρείας οιαδήποτε συµφωνία  µεταξύ των µετόχων της, που να 
συνεπάγεται περιορισµούς στη µεταβίβαση  των µετοχών ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου. 
 
7. Κανόνες για τον διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
Οι κανόνες που εφαρµόζονται για τον διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, είναι αυτοί που προβλέπονται από το κ.ν. 2190/1920 και δεν θεσπίσθηκαν  
διαφοροποιήσεις αυτών από το καταστατικό της εταιρείας. 
 
8. Αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου  ή ορισµένων µελών του διοικητικού συµβουλίου, 
για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ίδιων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κ.ν. 
2190/1920. 
Από το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπονται διαφοροποιήσεις από τις διατάξεις του άρθρου 16 
του κ.ν. 2190/1920.   
Η  τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της εταιρείας στη συνεδρίαση της 29/12/2006, στα πλαίσια 
των διατάξεων του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920,  αποφάσισε την απόκτηση εκ µέρους της Εταιρείας 
δικών της µετοχών, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µέχρι το 5% του συνόλου τον µετοχών, ήτοι 
µέχρι 495.375 µετοχές ως ανώτατο  όριο, µε σκοπό τη στήριξη της χρηµατιστηριακής τους τιµής και 
εξουσιοδότησε προς τούτο το ∆.Σ., κατά την κρίση του και όταν εκείνο θεωρήσει σκόπιµο µε ειδική 
απόφαση του (µία ή και περισσότερες φορές) να προβεί σε αγορά ιδίων µετοχών µέχρι τα παραπάνω 
όρια  και µε τιµή από 0,90 ευρώ (κατώτατη) έως 2 ευρώ (ανώτατη) ανά µετοχή. Η αγορά των µετοχών 
σύµφωνα µε την απόφαση της γενικής συνέλευσης δύναται να πραγµατοποιηθεί εντός δώδεκα µηνών 
από την  ηµεροµηνία που λήφθηκε η απόφαση αγοράς (δηλαδή µέχρι 28/12/2007), οπότε λήγει και η 
παρασχεθείσα  προς το διοικητικό συµβούλιο εξουσιοδότηση για την αγορά µετοχών. Μέχρι σήµερα το 
διοικητικό συµβούλιο δεν έλαβε απόφαση για αγορά µετοχών.  
 
9. Σηµαντικές συµφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση 
αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιος πρότασης. 
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∆εν υπάρχουν συµφωνίες της εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ τροποποιούνται ή 
λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 
 
10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή το 
προσωπικό της εταιρείας. 
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συµφωνίες µε τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή µε το 
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση 
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής 
τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 
 
Με τιµή 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Ακριβές απόσπασµα από το Βιβλίο Πρακτικών  Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
 
Χρήστος Παπαθάνος 
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας « CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Περιφερειακών » 
Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας 
« CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών », που αποτελούνται 
από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 30ης Ιουνίου 2007, και τις καταστάσεις 
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις. 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, 
εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε 
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη 
διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες 
επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου 
αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της γνώµης µας. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 30η 
Ιουνίου 2007, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους Ροές για τη χρήση που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα  ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την 
προσοχή σας στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 30/06/2003 έως 30/06/2007 δεν 
έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον 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. 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές 
καταστάσεις.         
                                                                  Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2007 
    PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  Α.Ε 
                                                             Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
                                                                          Ευστάθιος Π.Καγιούλης 
                                                                               Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13271 
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/06-30/06/07  
     ποσά σε € 

Σηµ.
01/7/2006-
30/06/2007

01/07/2005-
30/06/2006

01/7/2006-
30/06/2007

01/07/2005-
30/06/2006

Πωλήσεις 10.1 30.959.919 29.933.715 25.016.028 25.012.695

Κόστος Πωληθέντων 10.2 24.403.367 23.588.534 19.507.249 19.587.427

Μικτό Κέρδος 6.556.552 6.345.181 5.508.779 5.425.268

Έξοδα ∆ιάθεσης 10.4 -3.039.813 -2.341.929 -2.660.359 -1.993.105

Έξοδα ∆ιοίκησης 10.5 -2.908.219 -3.782.015 -2.577.759 -3.040.548
Λοιπά έκτακτα 
έξοδα/έσοδα 321.675 351.865 370.316 351.463
Αποτέλεσµα 
εκµετάλλευσης 930.195 573.101 640.976 743.079
Χρηµατοοικονοµικά 
έξοδα -καθαρά -411.421 -428.412 -321.379 -360.790

Κέρδη προ φόρων 518.774 144.690 319.597 382.289

Φόρος εισοδήµατος 10.6 173.049 -17.764 104.757 151.539

Καθαρά κέρδη(-Ζηµίες) 
περιόδου 345.725 162.454 214.840 230.750
Κατανεµόµενα σε 
µετόχους της εταιρείας 345.721 162.462 214.840 230.750

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 4 -9 0 0

345.725 162.454 214.840 230.750

Κέρδη µετά απο φόρους 
ανα µετοχή βασικά σε (€) 10.7 0,035 0,02 0,022 0,02

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Ενσώµατα πάγια 8.1 1.986.249 2.214.092 1.841.346 2.013.583
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 8.2 643.801 337.324 554.384 201.007
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που 
ενοποιούνται 9.1 1.302.296 1.302.296
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 9.2 802.737 892.588 631.775 653.333
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση 9.3 157.346 157.346 157.346 157.346
Λοιπές µακροπρ.απαιτήσεις 9.4 190.454 191.419 151.718 153.148

3.780.587 3.792.769 4.638.866 4.480.713
Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Αποθέµατα 9.5 2.763.448 3.332.938 2.380.430 2.664.792
Εµπορικοί χρεώστες 9.6 11.840.715 9.947.085 8.762.204 8.156.058

Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 9.7 561.419 699.843 347.105 438.172
Τρέχουσες φορολογικές 
απαιτήσεις 0 0
Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 9.8 1.001.966 506.094 355.468 424.983

16.167.548 14.485.960 11.845.208 11.684.004
Σύνολο ενεργητικού 19.948.134 18.278.728 16.484.073 16.164.717

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 3.1 2.972.250 2.972.250 2.972.250 2.972.250

Συναλλαγµατικές διαφορές 
ενοποίησης ξένων θυγατρικών 0 0
Λοιπά αποθεµατικά 9.9 2.779.139 2.779.139 3.544.808 3.544.808
Κέρδη/(ζηµιές) εις νέον -532.402 -878.124 -1.148.894 -1.363.735

5.218.986 4.873.265 5.368.164 5.153.323
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 70 66 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 5.219.056 4.873.331 5.368.164 5.153.323

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις

∆άνεια 9.10 290.500 1.000.000 290.500 1.000.000

Υποχρ. παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 9.11 673.600 550.500 456.600 390.500

Λοιπές µακροπρ.υποχρεώσεις 9.12 3.000 3.000 3.000 3.000
Προβλέψεις 7.8 275.427 265.674 275.427 265.674

1.242.527 1.819.174 1.025.527 1.659.174
Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις

Προµηθευτές 5.804.041 4.020.489 4.214.773 3.251.237
Λοιπές υποχρεώσεις 820.524 902.728 547.497 640.052
Τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις 746.985 593.007 557.113 502.931
∆άνεια 9.10 6.115.001 6.070.000 4.771.000 4.958.000

13.486.551 11.586.223 10.090.383 9.352.220
Σύνολο υποχρεώσεων 14.729.078 13.405.397 11.115.910 11.011.394
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων 19.948.134 18.278.728 16.484.073 16.164.717

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

 

∆ικαιώµατα

µειοψηφίας

Υπόλοιπα 01/07/2005 2.972.250 3.082.776 -316.103 761.835 101 6.500.859
Αποτέλεσµα περιόδου 162.462 -9 162.453
Επαναπροσδιορισµός αξίας 
επενδύσεων 0 0

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0 0
∆ιαγραφή άυλων στοιχείων και 
επαναπροσδιορισµός αξίας των 
υπολοίπων 0 0
∆ιανεµηθέντα κέρδη 0 -1.788.442 , -1.788.442
Μεταβολές δικαιωµάτων µειοψηφιας 
κ.λ.π -1.540 27 -26 -1.539
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για 
παροχές στο προσωπικό 0 0 0
Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης 
φορολογίας 0 0

Υπόλοιπα 30/06/2006 2.972.250 3.082.776 -317.643 -864.118 66 4.873.331
0

Υπόλοιπα 01/07/2006 2.972.250 3.082.776 -317.643 -864.118 66 4.873.331
Αποτέλεσµα περιόδου 345.721 4 345.725
Επαναπροσδιορισµός αξίας των 
υπολοίπων 0 0
Ιδιες Μετοχές 0,00 0,00
Μεταβολές δικαιωµάτων µειοψηφιας 
κ.λ.π 0,27 0,27
Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης 
φορολογίας 0 0
∆ιανεµηθέντα κέρδη 0
Μείωση µετοχ. Κεφαλαίου µε αύξηση 
αποθεµατικών 0
Επανεκτίµηση συµψηφιστέας φορολ. 
Ζηµιάς 0

0
Υπόλοιπα 30/06/2007 2.972.250 3.082.776 -317.643 -518.397 70 5.219.056

Ποσά σε  €

3.1 ΟΜΙΛΟΣ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
από έκδοση 
µετοχών υπέρ 
το άρτιο

Αποθ/τικά
Σωρευµένα 
Κέρδη/ Ζηµιές

Σύνολο ιδίων 
Κεφαλαίων
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3.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπα 01/07/2005 2.972.250 3.082.776 448.026 207.964 6.711.016
Αποτέλεσµα περιόδου 230.750 230.750

Επαναπροσδιορισµός αξίας επενδύσεων 0 0

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0 0

∆ιαγραφή άυλων στοιχείων και 
επαναπροσδιορισµός αξίας των 
υπολοίπων 0 0
∆ιανεµηθέντα κέρδη 14.006 -1.802.448 -1.802.448
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για 
παροχές στο προσωπικό 0 0
Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης 
φορολογίας 0 0
Υπόλοιπα 30/06/2006 2.972.250 3.082.776 462.032 -1.363.734 5.153.323

Υπόλοιπα 01/07/2006 2.972.250 3.082.776 462.032 -1.363.734 5.153.323
Αποτέλεσµα περιόδου 214.840 214.840
Επαναπροσδιορισµός αξίας των 
υπολοίπων 0 0
Ιδιες Μετοχές 0
Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης 
φορολογίας 0 0
∆ιανεµηθέντα κέρδη 0 0 0
Μείωση Μετοχ. Κεφαλαίου µε αύξηση 
αποθεµατικών 0
Επανεκτίµηση συµψηφιστέας φορολ. 
Ζηµίας 0
Υπόλοιπα 30/06/2007 2.972.250 3.082.776 462.032 -1.148.894 5.368.164

Σωρευµένα 
Κέρδη/Ζηµιές

Σύνολο ιδίων 
Κεφαλαίων

Ποσά σε  €

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
από έκδοση 
µετοχών υπέρ 

το άρτιο

Αποθεµατικά
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά σε ευρώ

Λειτουργικές δραστηριότητες
 01/07/2006-
30/06/2007 

 01/07/2005-
30/06/2006 

 01/07/2006-
30/06/2007 

 01/07/2005-
30/06/2006 

Κέρδη πρό φόρων 518.774 144.690 319.597 382.289
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 810.472 1.202.080 705.208 652.290
Προβλέψεις 306.240 167.020 226.970 174.500
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -17.473 0 -23.458
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξoδα,κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 14.328 7.223 10.750 8.433
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 411.421 430.692 321.379 360.790

Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση /(αύξηση) αποθεµάτων 569.490 301.549 284.361 268.688
Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων -1.937.381 3.884.826 -674.520 4.789.282

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 1.781.881 -359.101 851.718 -286.258
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -411.421 -430.692 -321.379 -360.790
Καταβληµένοι φόροι 0 -172.799 -131.093
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 2.063.804 5.158.016 1.724.085 5.834.673
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών 
επενδύσεων 0 -8.884 0 -8.884
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων -903.838 -1.120.590 -897.504 -570.957
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων 
παγίων 405 177 405 177
Τόκοι εισπραχθέντες 
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Εισπράξεις από  διανοµή κεφαλαίου θυγατρικής
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -903.433 -1.129.297 -897.099 -579.665
Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 20.812.816 26.507.513 18.268.030 22.481.263
Εξοφλήσεις δανείων -21.477.315 -28.673.346 -19.164.530 -25.759.096
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) 0 0 0
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 -1.773.443 0 -1.773.443
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από 
Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (γ) -664.499 -3.939.275 -896.500 -5.051.275
Καθαρή αύξηση /(µείωση) ταµειακών διαθεσίµων 
και ισοδ . Περιόδου (α)+(β)+(γ) 495.872 89.444 -69.514 203.734
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 506.094 416.650 424.983 221.249
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 1.001.966 506.094 355.468 424.983

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω ετήσιων  οικονοµικών 
καταστάσεων της 30/06/2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              CPI AE                                               ETHΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006-2007 

                                                                                          35  

 
 
5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 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):   
 
5.1 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 ∆ήµο Ταύρου, στην οδό Ραφαηλίδου 1, και η διάρκειά της είναι 100 
έτη. 
  
 
5.2  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). 
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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της MDI είναι  επταµελές και έχει την εξής σύνθεση: 

 

Χρήστος Παπαθάνος Πρόεδρος  και ∆.Σύµβουλος 

Serroni Massimo  Αντιπρόεδρος  

Οννίκ Αθανασιάν Μέλος  
Κων/νος Σκούρας Μέλος  
Πίγκα Ελένη Μέλος  
Κων/νος Χ’’αντώνης-Φωταράς Μέλος 
Σωκράτης Κουραπίδης  Μέλος 

 

5.3  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 ∆ηµοκρατία όσο 
και στην Μέση Ανατολή και στις πρώην Σοβιετικές ∆ηµοκρατίες. Το µετοχικό της Κεφάλαιο ανέρχεται 
σε 1929 $. ΗCPI AE κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  
∆ιαχειριστής είναι ο κ. Χρήστος Παπαθάνος. 
 
6. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
 
6.1 Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
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Οι τελικές  οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, συντάσσονται σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π) και απεικονίζονται σε ευρώ, το επίση 
επίσηµο νόµισµα της χώρας όπου εδρεύει η Εταιρεία.  
 
6.2 Υιοθέτηση των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.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 ∆.Π.Χ.Π. Η Εταιρεία, συντάσει  και δηµοσιεύει οικονοµικές καταστάσεις 
µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π. για πρώτη φορά την οικονοµική χρήση 1/7/2005-30/6/2006, µε ηµεροµηνία 
µετάβασης την 1η Ιουλίου 2004.  
 
 
6.3 Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
 Οι τελικές  οικονοµικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π., της περιόδου 
1/7/2006-30/06/2007, έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 19/10/2007. 
 
6.4 Εκτιµήσεις ∆ιοίκησης  
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση 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. 
 
7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 
7.1 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.  
 
7.2 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 µεγαλύτερο µεταξύ της 
κα καθαρής τιµής πωλήσεώς τους και της αξίας κτήσης τους. Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 
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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.  
 
7.3 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 ∆ιοίκηση 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.  
 
7.4 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. 
∆ιαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα στο έτος κατά το οποίο προκύπτουν. 
 
7.5 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.  
 
7.6 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.  
 
7.7 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 ∆ΛΠ 
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). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το µέσο επιτόκιο του τελευταίου εξαµήνου  
των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου  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. 
 
7.8 Προβλέψεις 
  

Ο Όµιλος/Μητρική Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις και κινδύνους όταν 
συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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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. 
 
7.9 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. 
 
7.10 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. 
 
7.11 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 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.  
 
7.12 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. ∆εν 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. 
 
7.13 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 (1/7/2006 – 30/06/2007) 
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∆ραστηριότητα: Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακών Ποσά σε €

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 17.775.010
Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη) εκµ/σης 3.785.417

Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 425.194
Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων. 956.525

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη) Χρήσεως προ φόρων 227.088  
 

 
∆ραστηριότητα:Χονδρικό Εµπόριο άλλων µηχανών και 

εξοπλισµού γραφείου,συντήρηση,επισκευή Ποσά σε €
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 7.241.017
Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη) εκµ/σης 1.723.362
Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 215.782
Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων 389.660

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη) Χρήσεως προ φόρων 92.509  
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. 

 
 

Η ανάλυση των πωλήσεων ανά  ΣΤΑΚΟ∆ έχει ως εξής: 
ΣΤΑΚΟ∆ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ

518.4 Χονδρικό εµπόριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 21.223.125 17.729.395

518.5
Χονδρικό εµπόριο άλλων Μηχανών και εξοπλισµού 
Γραφείου 4.670.911 4.670.911

725.0
Συντήρηση και επισκευή Μηχανών γραφείου και 
εξοπλισµού Πληροφορικής 5.065.883 2.615.722

ΣΥΝΟΛΟ 30.959.919 25.016.028  
 
7.14 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 ∆ιοίκησης του Οµίλου, συγγενικά 
πρόσωπα αυτών µε πρώτο βαθµό συγγένειας, επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά ή στις 
οποίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη επιρροή. 
Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα-έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής 
χρήσης (01/07/2006-30/06/2007) καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων της εταιρείας  και του οµίλου στη λήξη της χρήσης 30/06/2007, όπως 
αυτά ορίζονται από το που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα 
µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
 

Πωλούσα εταιρεία MDI A.E. CPI A.E. ΣΥΝΟΛΑ

CPI A.E. 1.334.162 1.334.162
MDI A.E. 226.165 226.165
ΣΥΝΟΛΑ 1.334.162 226.165 1.560.327

∆ιεταιρικές Αγορές- Πωλήσεις την περίοδο 1/7/2006- 30/06/2007

Αγοράζουσα Εταιρεία
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Εταιρεία έχουσα την απαίτηση MDI A.E. CPI A.E. ΣΥΝΟΛΑ

CPI A.E. 266.256 266.256
MDI A.E. 68.779 68.779
ΣΥΝΟΛΑ 266.256 68.779 335.035

∆ιεταιρικές Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις την  30/06/2007
Εταιρεία 

Εχουσα την υποχρέωση

 

Στα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 
απαλοιφές.  
 
Αµοιβές Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικών στελεχών. 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 529.520 334.159
∆ιευθυντικά Στελέχη 88.094 88.094

ΣΥΝΟΛΟ 617.614 422.253  

 
Απαιτήσεις από µέλη του ∆.Σ. και ∆ιευθυντικών στελεχών. 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 0 0
∆ιευθυντικά Στελέχη 64 64

ΣΥΝΟΛΟ 64 64  

Υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ. και των ∆ιευθυντικών στελεχών. 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 0 0
∆ιευθυντικά Στελέχη 4.204 324

ΣΥΝΟΛΟ 4.204 324  
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προεγρίνονται από την ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση των µετόχων. ∆εν υφίστανται συµφωνίες για καταβολή αποζηµίωσης, προς τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε περίπτωση αποχώρησής των από την εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο ή 
αιτία. Για τα µέλη του ∆.Σ. που συνδέονται µε την εταιρεία µε ειδική σύµβαση εργασίας, σε περίπτωση 
αποχώρησής των από την εταιρεία, τους καταβάλλεται ό,τι προβλέπεται από το νόµο 2112/1920. 
 

7.15 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 ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υφίστανται 
κίνδυνοι από την διαφοροποίηση συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 
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7.16 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. 
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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8.         Επεξηγήσεις και αναλύσεις επι των στοιχείων του ισολογισµού (ποσά σε ευρώ) 
8. 1.     Ενσώµατα πάγια 
8. 1.1   Ενσώµατα πάγια εταιρείας 

CPI A.E. 30/6/2005
Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2006 30/6/2005

Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2006

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- Τεχνικά έργα 2.199.622 12.024 2.211.646 797.057 257.934 1.054.991 1.156.655
Μηχ. -Τεχνικές εγκατ. 
& λοιπός εξοπλ/σµός 7.981 7.981 6.962 310 7.272 709
Μεταφορικά µέσα 65.039 65.039 61.104 3.084 64.188 851
Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 1.371.098 328.858 1.699.956 597.774 246.813 844.587 855.369

ΣΥΝΟΛΟ 3.643.740 340.882 3.984.622 1.462.897 508.141 1.971.038 2.013.584

CPI A.E. 30/6/2006
Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2007 30/6/2006

Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2007

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- Τεχνικά έργα 2.211.646 6.608 2.218.254 1.054.991 256.617 1.311.608 906.646
Μηχ. -Τεχνικές εγκατ. 
& λοιπός εξοπλ/σµός 7.981 456 8.437 7.272 269 7.541 897
Μεταφορικά µέσα 65.039 45.902 110.941 64.188 -8.082 56.106 54.835
Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 1.699.956 361.605 2.061.561 844.587 338.004 1.182.591 878.970

ΣΥΝΟΛΟ 3.984.622 414.572 4.399.194 1.971.038 586.808 2.557.846 1.841.348

8.1.2. Eνσώµατα πάγια οµίλου.

OMIΛΟΣ 30/6/2005
Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2006 30/6/2005

Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2006

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- Τεχνικά έργα 2.304.928 16.554 2.321.482 810.492 273.245 1.083.737 1.237.745
Μηχ. -Τεχνικές εγκατ. 
& λοιπός εξοπλ/σµός 7.981 0 7.981 6.962 310 7.272 709
Μεταφορικά µέσα 78.739 -1.500 77.239 63.133 4.693 67.826 9.413
Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 1.762.379 344.329 2.106.708 855.190 285.291 1.140.481 966.227

ΣΥΝΟΛΟ 4.154.027 359.383 4.513.410 1.735.777 563.539 2.299.316 2.214.094

ΟΜΙΛΟΣ 30/6/2006
Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2007 30/6/2006

Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2007

Κτήρια εγκ/σεις 
κτηρίων- Τεχνικά έργα 2.321.482 6.608 2.328.090 1.083.737 272.151 1.355.888 972.202
Μηχ. -Τεχνικές εγκατ. 
& λοιπός εξοπλ/σµός 7.981 456 8.437 7.272 269 7.541 897
Μεταφορικά µέσα 77.239 39.902 117.141 67.826 -8.939 58.887 58.255
Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 2.106.708 365.570 2.472.278 1.140.481 376.899 1.517.380 954.897

ΣΥΝΟΛΟ 4.513.410 412.536 4.925.946 2.299.316 640.380 2.939.696 1.986.251

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αναπόσβ. 
Αξία 

30/06/2006

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αναπόσβ. 
Αξία 

30/06/2007

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αναπόσβ. 
Αξία    

30/06/06

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αναπόσβ. 
Αξία 

30/06/2007
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8.2    Αϋλα περιουσιακά στοιχεία. 
8.2.1 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία εταιρείας. 

CPI A.E. 30/6/2005
Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2006 30/6/2005

Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2006

Λογισµικά 
προγρ/τα 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

CPI A.E. 30/6/2006
Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2007 30/6/2006

Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2007

Λογισµικά 
προγρ/τα 368.290 432.813 801.103 167.283 79.436 246.719 554.384

ΣΥΝΟΛΟ 368.290 432.813 801.103 167.283 79.436 246.719 554.384

8.2.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία οµίλου.

OMIΛΟΣ 30/6/2005
Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2006 30/6/2005

Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2006

Λογισµικά 
προγρ/τα 545.051 214.514 759.565 320.407 101.834 422.241 337.324

ΣΥΝΟΛΟ 545.051 214.514 759.565 320.407 101.834 422.241 337.324

ΟΜΙΛΟΣ 30/6/2006
Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2007 30/6/2006

Προσθήκες - 
µειώσεις 30/6/2007

Λογισµικά 
προγρ/τα 759.565 433.832 1.193.397 422.241 127.356 549.597 643.800

ΣΥΝΟΛΟ 759.565 433.832 1.193.397 422.241 127.356 549.597 643.800

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αναπόσβ. 
Αξία 

30/06/06

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αναπόσβ. 
Αξία 

30/06/2007

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αναπόσβ. 
Αξία 

30/06/06

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αναπόσβ. 
Αξία 

30/06/2007

 
 
 

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

Επωνυµια

Χώρα 
έδρας % Συµµ. Αξία κτήσεως

Προβλέψεις 
υποτίµησης

Λογιστική 
αξια %  Συµµ.

Αξία 
κτήσεως

Προβλέψεις 
υποτίµησης

Λογιστική 
αξια 

MDI A.E ΕΛΛΑ∆Α 99,99% 2.492.745 1.193.449 1.299.296 1 2.492.745 1.193.449 1.299.296CPI 
CYPRUS 

LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00% 3.000 0 3.000 1 3.000 0 3.000

ΣΥΝΟΛΟ 2.495.745 1.193.449 1.302.296 2.495.745 1.193.449 1.302.296

Ποσά σε  €

30/6/2006 30/6/2005

 
 

 
Καµία από τις παραπάνω συνδεδεµένες εταιρίες δεν είναι εισηγµένη σε κάποιο 
Χρηµατιστήριο Αξιών. H αποτίµηση αυτών έγινε µε βάση την εσωτερική λογιστική αξία που 
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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 
 
9.2 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις /υποχρεώσεις 

 

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Αναπροσαρµογή αποσβέσεων άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων 151.236 122.208 60.280 110.851
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 105.270 102.400 105.270 102.400
Αποτίµηση συµµετοχών 415.990 459.023 415.990 459.023
Παροχές προσωπικού 113.164 32.259 50.234
Προβλέψεις για υποτίµηση στοιχείων του 
ενεργητικού 17.078 49.286
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους 127.412
Λοιπές υποχρεώσεις -18.941
∆ιαφορά απαιτήσεων και υποχρεώσεων 802.737 892.588 631.775 653.333

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις της εταιρείας και του οµίλου είναι ανακτήσιµες µετά από 

 12 µήνες. 

9.3  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΞΙΑ 
30/06/2007

ΑΞΙΑ 
30/06/2007

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/TΟΧΗΣ

ΠΑΡΚΟ Επιχειρίσεων Υψηλής Τεχνολογίας & Έρευνας 
«Τεχνοπολη – Ακρόπολη» Α.Ε. 48.000 48.000 0,9%
FIBER SYSTEMS & NETWORKS  AE 69.380 69.380 45,0%
ATKOSOFT AE 39.966 31.082 4%

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 ∆.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. 
 
9.4  Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  
Αφορά δοσµένες εγγυήσεις για ενοίκια κτιρίων και αυτοκινήτων, ∆ΕΗ, ΟΤΕ.  
 
Αποθέµατα  
Αφορούν αποθέµατα εµπορευµάτων  
 
9.6 Εµπορικοί χρεώστες 
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30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Πελάτες 8.688.221 6.140.308 5.715.949 4.607.384
Επιταγές εισπρακτέες 3.104.686 3.806.777 3.000.048 3.548.674
Γραµµάτια εισπρακτέα 47.808 0 46.208 0

ΣΥΝΟΛΟ 11.840.715 9.947.085 8.762.205 8.156.058

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος Ενεργητικού 
 

30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων 0 1.100 5.000
Προκαταβολές για αγορές 30.959 16.017 14.135 10.987
Λοιπά στοχεία κυκλφορούντος 
ενεργητικού 530.869 683.826 331.870 422.184

ΣΥΝΟΛΟ 561.828 699.843 347.105 438.171

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Ταµείο 29.788 7.408 21.196 30.168

Καταθέσεις σε λογαριασµούς όψεως 972.179 468.686 334.272 394.814
ΣΥΝΟΛΟ 1.001.966 476.094 355.468 424.982

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 9.9 Λοιπά αποθεµατικά  
 

30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο 3.082.776 3.082.776 3.082.776 3.082.776
Τακτικό αποθεµατικό 353.237 353.237 353.237 353.237
Έκτακτα αποθεατικά 101.017 101.017 100.000 100.000
Αφορολόγητα αποθεµατικά 
ειδικών διατάξεων νόµων 8.795 8.795 8.795 8.795
Λοιπά αποθεµατικά 0 0 0 0
∆ιαφορές ενοποίησης -766.686 -766.686

 ΣΥΝΟΛΟ 2.779.139 2.779.139 3.544.808 3.544.808

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
9.10  ∆άνεια  
 

30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006

Μακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια 290.500 1.000.000 290.500 1.000.000
Μακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια 
πληρωτέα εντός των επόµενων 12 
µηνών 1.166.000 1.000.000 1.166.000 1.000.000
Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια 4.949.001 5.070.000 3.605.000 3.958.000

ΣΥΝΟΛΟ 6.405.501 7.070.000 5.061.500 5.958.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
9.11 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 ∆ΛΠ 19 
«Παροχές Εργαζοµένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα 
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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: 

30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Μισθωτοί 673.600 550.000 456.000 390.500

ΣΥΝΟΛΟ 673.600 550.000 456.000 390.500

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

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. 
∆ηµογραφικές Υποθέσεις : Οι υποθέσεις πού παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν τα διάφορα 
αίτια αποχώρησης από την οµάδα. 
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 :∆εδοµένου 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%. 
 
9.12  Λοιπές υποχρεώσεις.  

 

30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Επιταγές πληρωτέες 395.268 547.450 248.176 421.000
Προκαταβολές πελατών 237.618 117.663 216.622 90.083
Μερίσµατα πληρωτέα 0 111.224 0 0
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 113.216 126.391 71.401 75.934
Λοιπές υποχρεώσεις 74.422 11.299 53.035

ΣΥΝΟΛΟ 820.524 902.728 547.497 640.052

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
10. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 
10.1 Κύκλος εργασιών. 
 
Αφορά  σε έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων και παροχή υπηρεσιών  που αναλύονται ως εξής: 
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30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006

Πωλήσεις εµπορευµατων 25.894.036 24.969.582 22.400.306 22.327.817

Εσοδα από παροχή υπηρεσιων 5.065.883 4.964.133 2.615.722 2.684.878
ΣΥΝΟΛΟ 30.959.919 29.933.715 25.016.028 25.012.695

(Ποσά σε  € )

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Κόστος πωλησεως εµπορευµάτων 19.778.696 19.139.475 17.381.436 17.152.395
Κόστος παροχής υπηρεσιών 4.624.671 4.449.059 2.125.813 2.435.032

ΣΥΝΟΛΟ 24.403.367 23.588.534 19.507.249 19.587.427

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
10.2.1 Κόστος Παροχής Υπηρεσιών 
          Το κόστος παροχής υπηρεσιών περιλαµβάνει έξοδα κατ’ είδος ως εξής: 
 
 

30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.212.181 2.038.158 931.007 983.018
Αµοιβές Τρίτων 782.180 487.770 141.034 125.745
Έξοδα κάλυψης εγγυήσεων πωλήσεων 791.017 790.815 645.406 641.062
Τηλεπικοινωνίες 34.406 32.562 18.492 26.970
Ενοίκια 306.602 288.023 144.464 138.539
Συνδροµές-εισφορές 3.339 20.841 3.271 16.298
Αποσβέσεις 30.241 65.127 30.240 65.127
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 0 20.009 0 20.009
Λοιπά 464.706 705.754 211.900 418.264

Σύνολο 4.624.671 4.449.059 2.125.813 2.435.032

(Ποσά σε  € )

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
10.3 Αµοιβες Προσωπικού. 

 
Το συνολικό κόστος προσωπικού το οποίο επιβάρυνε τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα 
διάθεσης και το κόστος εσόδων έχει ως εξής: 
 

 

(Ποσά σε € ) 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Μισθοί και Ηµεροµίσθια 4.281.035 4.025.220 2.893.583 2.838.637
Κοινωνική ασφάλιση 1.013.858 961.872 657.086 658.025
Λοιπές παροχές 155.091 242.661 119.096 178.884
Σύνολο 5.449.984 5.229.753 3.669.765 3.675.546

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο  έχει ως εξής: 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ

30/6/2007 192 127

30/6/2006 200 140  
 
10.4 Εξοδα διάθεσης  
 

(Ποσά σε  € ) 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.221.444 1.664.419 1.976.118 1.413.290
Αµοιβές Τρίτων 93.356 45.061 21.199 0
Έξοδα Προβολής και 
∆ιαφήµισης 98.918 334.238 98.220 310.384
Εντυπα & Γραφική Υλη 4.200 6.880 4.200 6.048
Τηλεπικοινωνίες 6.300 4.286 6.300 2.586
Ενοίκια 22.915 12.973 22.915 12.973
Συνδροµές-εισφορές 658 9.683 658 8.816
Λοιπά 592.022 264.389 530.749 239.008

Σύνολο 3.039.813 2.341.929 2.660.359 1.993.105

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
10.5 Εξοδα διοικητικής Λειτουργίας  
 

 (Ποσά σε €) 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.016.359 1.527.176 762.640 1.279.238
Λοιπές Αµοιβές-Παροχές Τρίτων 501.090 439.002 563.785 406.663
Εντυπα & Γραφική Υλη 11.455 812 10.202 624
Eνοίκια 278.584 366.615 258.899 321.964
Συνδροµές - Εισφορές 29.627 1.799 26.619 1.603
Αποσβέσεις 814.757 1.136.953 589.478 587.162
Τηλεπικοινωνίες 47.733 66.697 44.468 62.805
Λοιπά  έξοδα 208.614 242.961 321.668 380.489

Σύνολο 2.908.219 3.782.015 2.577.759 3.040.548

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 
10.6 Φόρος εισοδήµατος. 
 
Σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµοζόταν στις ανώνυµες 
Εταιρίες έως την 31η ∆εκεµβρίου 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: 
 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Φόρος Εισοδήµατος Χρήσεως 83.198 149.935 83.198 149.935
Αναβαλλόµενος Φόρος 89.851 -167.699 21.558 1.604

Σύνολο 173.049 -17.764 104.757 151.539

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 
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 
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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 01/07/2004-30/06/2005, 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.  
 
 
10.7 Κέρδη και ζηµίαι ανά µετοχή . 
 
 Ο υπολογισµός των βασικών κερδών/ζηµιών ανά µετοχή έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε  ευρώ) 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Κέρδη(Ζηµιές) µετά από φόρους 345.725 162.454 214.840 230.750
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 0
Κέρδη (Ζηµιές) που αναλογούν στη Μητρική 
Εταιρία 345.721 162.462 214.840 230.750
Κέρδη (Ζηµιές) ανά µετοχή που αναλογούν στη 
Μητρική Εταιρία (ποσά σε ευρώ) 0,035 0,016 0,022 0,023

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
10.8 Αποσβέσεις.  
 
Οι συνολικές αποσβέσεις µε τις οποίες επιβαρύνθηκαν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα 
διάθεσης και το κόστος εσόδων έχουν  ως εξής: 
 

ΠΑΓΙΑ 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006
Ενσώµατων ακινητοποιήσεων 683.116 961.992 625.772 509.576
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 127.356 240.088 79.436 142.713

ΣΥΝΟΛΟ 810.472 1.202.080 705.208 652.289

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
11. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
11.1 Λογιστικές µέθοδοι 
 
 Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 30.6.2006.  
 
11.2 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 

Ισοδύνα
µο % 

Συµµετο
χής 

Μέθοδος        
Ενοποίη
σης 

Εδρα Εταιρείας 

Φορολογ
ικός 

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 
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Η µητρική εταιρεία CPI A.E.έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση 1/7/2001-30/6/2002 
∆εν υπάρχουν εταιρείες που να ενοποιούνται για πρώτη φορά στην χρήση 1/7/2005-30/6/2006 
 
 
11.3 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη  
 
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη ή άλλου τύπου δεσµεύσεις επί των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων των εταιρειών του οµίλου.  
 
11.4 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.  
 
∆εν 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.  
 
11.5 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  
Έχει διενεργηθεί τακτικός φορολογικός έλεγχος στην εταιρεία για τις χρήσεις 1/7/2002-30/06/2005 και 
καταλογίσθηκαν επι πλέον φόροι 195.880€ και προσαυξήσεις φόρων 116.325€. Ήτοι σύνολο 
καταλογισθέντων φόρων και προσαυξήσεων 312.206€. Το ποσό αυτό, των 312.206€.  θα βαρύνει τα 
αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης. 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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης.  
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VII.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2006 – ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ      ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΘΕΣΗ 
 
 
    ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ   
                                   
   06/12/2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
   29/12/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ.   www/ase/gr 
 
   06/12/2007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ        http://www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=13844 
     
    ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
 
    ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  
 
    7/7/2006   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & 
  ΕΤΑΙΡ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ    http://www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=13561 
    14/9/2006   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Κ. ΣΚΟΥΡΑΣ   http://www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=13570 
    29/12/2006 ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ∆ΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   www.ase.gr 
 
       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
     28/9/2006  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
  ΑΠΟ 1/7/2005 ΕΩΣ 30/6/2006     http://www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
 
    28/9/2006  ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ 

& ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ 30Ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006   http://www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
 
 
   12/12/2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ΑΠΟ 1/7/2006 ΕΩΣ 30/9/2006    http://www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
 
   12/12/2006 ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ 
  & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

ΑΠΟ 1/7/2006 ΕΩΣ 30/9/2006    http://www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
 

   27/2/2007  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

ΑΠΟ 1/7/2006 ΕΩΣ 31/12/2006    http://www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
 
   27/2/2007  ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ 
  & ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

ΑΠΟ 1/7/2006 ΕΩΣ 31/12/2006    http://www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
 

    30/5/2007  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 
  ΑΠΟ 1/7/2005 ΕΩΣ 31/3/2007    http://www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
 
 
    30/5/2007  ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ 
        ΑΠΟ 1/7/2005 ΕΩΣ 31/3/2007           http://www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104 
                   
       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
          27/10/2006 ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/7/2005-30/6/2006      http://www.cpi.gr/displayITM1.asp?ITMID=2104        
 
      ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν. 3340/2005 
 
      ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
 
     ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ 
 
      27/10/2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ & ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  
  ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1/7/2005-30/6/2006   www.ase.gr 
 
 
 
     Όλες οι παραπάνω ανακοινώσεις είναι διαθέσιµες και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών www.ase.gr 
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              ∆ΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

(Όλα τα ∆ελτία 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 ∆ιευθυντής 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  

1/12/2005 - OKI PRINTING SOLUTIONS, ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ∆ΥΝΑΜΗ 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 ∆ίκτυα 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  
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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 ∆.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 ∆ιοικητικού 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 (∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών), 
Οννίκ Αθανασιάν (Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου), Γιώργος Καραδήµας (∆ιευθυντής Marketing), Ιωάννα 
Βλάχου (∆ιευθύντρια Logistics), Σοφία Τσαδήµα (Υπεύθυνη Τµήµατος Μετόχων & Εταιρικών 
Ανακοινώσεων). 
 
Ελεγκτές 
 
Ευστάθιος Καγιούλης. 
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VIII.  ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Οι ετήσιες και ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, η Έκθεση ελέγχου 
του Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή και οι εκθέσεις διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Εταιρείας και 
Οµίλου) προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της εταιρείας :www.cpi.gr   
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ΙΧ.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε  32624/06/Β/95/1

Έδρα : Ραφαηλίδου 1, 177 78, Ταύρος Αττικής

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες ενοποιηµένα & της εταιρείας για την χρήση 1 Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007  (δηµοσιευµένα βάσει του ν. 2190,άρθρο 135

για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µή, κατά τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) 

(Τα αναφερόµενα κατωτέρω ποσά είναι σε €)

συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου www.cpi.gr όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης καθώς και η έκθεση ελέγχου του

ορκωτού λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Οικονοµική Χρήση Ενοποιηµένων & Μητρικών Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων : 7η & 12η αντίστοιχα

Πλήρες Όνοµα : CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών ∆ιάρκεια Χρήσεως : 12 µήνες

Ηµεροµηνία Σύστασης : 1990 Ελεγκτική Εταιρεία : PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ

Εποπτεύουσα Αρχή : Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως Ορκωτός λογιστή ελεγκτής: Ευστάθιος Π.  Καγιούλης Α.Μ. Σ.Ο.Λ. 13271

Ηµερονηνία Λήξεως τρέχουσας Χρήσεως : 30/6/2007 Τύπος Έκθεσης επισκόπησης : Με σύµφωνη γνώµη - Θέµα έµφασης

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.cpi.gr Μέθοδος Συµπλήρωσης Ταµειακών Ροών : Έµµεση Μέθοδος

Ηµεροµηνία Έγκρισης Οικονοµικών Καταστάσεων από ∆.Σ. Εταιρείας : 19/10/2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

 (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006  (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 1/7/2006 - 1/7/2005 - 1/7/2006 - 1/7/2005 -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 2.630.049 2.551.416 2.395.731 2.214.590 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Αποθέµατα 2.763.448 3.332.938 2.380.430 2.664.792

Απαιτήσεις από Πελάτες 11.840.715 9.947.085 8.762.204 8.156.058 Κέρδη προ φόρων 518.774 144.690 319.597 382.289

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 2.713.923 2.447.289 2.945.708 3.129.277 Πλέον / Μείον προσαρµογές για :

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 19.948.134 18.278.728 16.484.073 16.164.717 Αποσβέσεις 810.472 1.202.080 705.208 652.290

Προβλέψεις 306.240 167.020 226.970 174.500

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -17.473 0 -23.458

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 967.100 1.553.500 750.100 1.393.500 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 6.115.001 6.070.000 4.771.000 4.958.000 δραστηριότητας 14.328 7.224 10.750 8.433

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 7.646.977 5.781.897 5.594.810 4.659.894 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 411.421 430.692 321.379 360.790

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 14.729.078 13.405.397 11.115.910 11.011.394 Πλέον / Μείον  προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.972.250 2.972.250 2.972.250 2.972.250 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 2.246.736 1.901.015 2.395.914 2.181.073 δραστηριότητες

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας (β)5.218.986 4.873.265 5.368.164 5.153.323 Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων 569.490 301.549 284.361 268.688

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (γ) 69,94 66 0 0 Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων -1.937.381 3.884.826 -674.520 4.789.282

Σύνολο καθαρής θέσης (δ) = (β)+( 5.219.056 4.873.331 5.368.164 5.153.323 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 1.781.881 -359.101 851.718 -286.258

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α)+(δ) 19.948.134 18.278.728 16.484.073 16.164.717 Μείον

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -411.421 -430.692 -321.379 -360.790

 (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 1/7/2006 - 1/7/2005 - 1/7/2006 - 1/7/2005 - Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος 0 -172.799 0 -131.093

30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
Κύκλος Εργασιών 30.959.919 29.933.715 25.016.028 25.012.695 δραστηριότητες (α) 2.063.804 5.158.016 1.724.085 5.834.673

Μικτά Κέρδη/(ζηµίες) 6.556.552 6.345.181 5.508.779 5.425.268

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  Επενδυτικές δραστηριότητες
και επενδυτικών αποτελεσµάτων και

αποσβέσεων 1.740.667 1.775.182 1.346.185 1.395.368 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0 -8.884 0 -8.884

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  Αγορά ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων -903.838 -1.120.590 -897.504 -570.957

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 930.195 573.101 640.976 743.079 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων 
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων  518.774 144.690 319.597 382.289 περιουσιακων στοιχείων 405 177 405 177

Μείον φόροι 173.049 -17.764 104.757 151.539 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους  345.725 162.454 214.840 230.750 δραστηριότητες (β) -903.433 -1.129.297 -897.099 -579.664

Κατανέµονται σε :

Μετόχους Εταιρείας 345.721 162.463 214.840 230.750 Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Μετόχους Μειοψηφίας 4 -9 0 0

Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή  (σε €) 0,03 0,02 0,02 0,02 Εισπράξεις από εκδοθέντα / συνηφθέντα δάνεια 20.812.816 26.507.513 18.268.030 22.481.263

Εξοφλήσεις δανείων -21.477.315 -28.673.346 -19.164.530 -25.759.096

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή 0 Μερίσµατα Πληρωθέντα 0 -1.773.442 0 -1.773.442

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηµατ/νοµικές

 (ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006 δραστηριότητες (γ) -664.499 -3.939.275 -896.500 -5.051.275

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1/7/2006 και 1/7/2005

αντίστοιχα) 4.873.331 6.500.859 5.153.323 6.711.016 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
∆ιανεµηθέντα Κέρδη 0 -1.788.443 0 -1.788.443 και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 495.872 89.444 -69.514 203.734

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
καθαρή θέση 0,27 -1.539 0,27 0 περιόδου 506.094 416.650 424.983 221.249

Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από Φόρους 345.725 162.454 214.840 230.750

Καθαρή θέση λήξης χρήσης

(30/6/2007 και 30/6/2006 αντίστοιχα) 5.219.056 4.873.331 5.368.164 5.153.323 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 1.001.966 506.094 355.468 424.983

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες:
1. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων 7 Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα-έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής  χρήσης και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα 

2. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ανωτέρω Οικονοµικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα µε τιςµέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, καθώς επίσης οι συναλλαγές και οι συνολικές αµοιβές  των µελών της ∆ιοίκησης 

αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα %  συµµετοχής: έχουν ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ % Μέθοδος α) Έσοδα 0 1.334.162
ΣυµµετοχήςΕνοποίησης Εδρα Εταιρείας Εγκατάστασης β) Έξοδα 0 226.165

CPI AE Μητρική Μητρική Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Ελλάς γ) Απαιτήσεις 0 266.256
MDI AE 99,99% Πλήρης Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Ελλάς δ) Υποχρεώσεις 0 68.779
CPI CYPRUS LTD 100% Πλήρης Λεµεσός Κύπρος ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 617.614 422.253

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 64 64
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 4.204 324
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας

4. Το θέµα έµφασης αφορά στο γεγονός ότι , για τη µητρική εταιρία ''CPI A.E'' και για τη θυγατρική '' MDI AE''  8.  Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση τον µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών :

οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 30/6/2003 έως 30/6/2007 δεν έχουν ελεγχθεί  από 1.7.2006   -30.6.2007 : 9.907.500 1.7.2005   - 30.6.2006  : 9.907.500
τις φορολογικές αρχές και υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 9.  Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό και λογισµικά προγράµµατα κατα την κλειοµένη χρήση 1/7/2006 -30/6/2007 :
όταν αυτές ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν.  Η θυγατρική ''CPI CYPRUS LTD'' έχει ελεγχθεί Ο Όµιλος 795.122 € η Εταιρεία 796.139 €
φορολογικά µέχρι την 31/12/2005.

5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού 10. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 30.6.2006.  Ο Όµιλος εφαρµόζει τα ∆ιεθνή Λογιστικά

    στον Όµιλο και στην Εταιρεία είναι : 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006      Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( IFRS ) από την 1η Ιουλίου 2005
Μισθωτοί 192 200 127 140

6. Οι διενεργηθείσες προβλέψεις είναι: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

673.600 456.600

  β. Λοιπές προβλέψεις 275.427 275.427

ΣΥΝΟΛΟ 949.027 732.027

Ταύρος, 19/10/2007
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ Ο ΟΙKΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 
Α.∆.Τ.  ΑΒ 649762 Α.∆.Τ  Κ071544 ΑΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε.14101

Χώρα

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  α. Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την Οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της CPI AE. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Χ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
CPI AE
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε  32624/06/Β/95/1
Έδρα : Ραφαηλίδου 1, 177 78, Ταύρος Αττικής

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες ενοποιηµένα & της εταιρείας για την περίοδο 1 Ιουλίου 2006 έως 30  Σεπτεµβρίου 2006  (δηµοσιευµένα βάσει του ν.2190,άρθρο 135

για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µή, κατά τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) 

(Τα αναφερόµενα κατωτέρω ποσά είναι σε €)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την Οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της CPI AE. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη

συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου www.cpi.gr όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης καθώς και η έκθεση ελέγχου του

ορκωτού λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πλήρες Όνοµα : CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Οικονοµική Χρήση Ενοποιηµένων & Μητρικών Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων : 7η & 12η αντίστοιχα

Ηµεροµηνία Σύστασης : 1990 ∆ιάρκεια Χρήσεως : 12 µήνες

Εποπτεύουσα Αρχή : Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως Ελεγκτική Εταιρεία : PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου : 094432029 Τύπος Έκθεσης επισκόπησης : ∆εν απαιτείται-Ανέλεγκτη Ενδιάµεση Οικονοµική Κατάσταση

Ηµερονηνία Λήξεως τρέχουσας Χρήσεως : 30/6/2007 Μέθοδος Συµπλήρωσης Ταµειακών Ροών : Έµµεση Μέθοδος

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.cpi.gr Ηµεροµηνία Έγκρισης Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆.Σ.της  Εταιρείας : 20/11/2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 30/9/2006 30/6/2006 30/9/2006 30/6/2006  (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 1/7/2006 - 1/7/2005 - 1/7/2006 - 1/7/2005 -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2006 30/9/2005 30/9/2006 30/9/2005

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 2.439.184 2.551.416 2.127.860 2.214.590 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Αποθέµατα 3.548.501 3.332.938 2.945.493 2.664.792

Απαιτήσεις από Πελάτες 9.651.779 9.947.085 7.799.165 8.156.058 Κέρδη προ φόρων 62.472 -140.773 141.224 -203.947

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 2.312.352 2.447.289 2.877.589 3.129.277 Πλέον / Μείον προσαρµογές για :

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.951.815 18.278.728 15.750.108 16.164.717 Αποσβέσεις 197.595 177.281 171.264 156.085

Προβλέψεις 11.250 22.870 11.250 17.869

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Συναλλαγµατικές διαφορές -3.692 -3.692

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1.564.750 1.553.500 1.404.750 1.393.500 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίαι)επενδυτικής

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 5.549.001 6.070.000 4.271.001 4.958.000 δραστηριότητας 1.315 1.315

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.001.132 5.781.897 4.882.014 4.659.894 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 102.180 98.320 81.722 95.093

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 13.114.883 13.405.397 10.557.765 11.011.394 Πλέον / Μείον  προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.972.250 2.972.250 2.972.250 2.972.250 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 1.864.620 1.901.015 2.220.093 2.181.073 δραστηριότητες

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας (β) 4.836.870 4.873.265 5.192.343 5.153.323 Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων -195.386 -604.510 -280.702 -493.262

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (γ) 62 66 0 0 Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων 237.659 2.027.096 390.088 2.952.016

Σύνολο καθαρής θέσης (δ) = (β)+(γ) 4.836.932 4.873.331 5.192.343 5.153.323 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 166.211 -337.188 185.624 -1.284.401

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α)+(δ) 17.951.815 18.278.728 15.750.108 16.164.717 Μείον

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -102.180 -98.320 -81.722 -95.093

 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 1/7/2006 - 1/7/2005 - 1/7/2006 - 1/7/2005 -

30/9/2006 30/9/2005 30/9/2006 30/9/2005

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές

Κύκλος Εργασιών 6.403.035 6.038.596 5.243.295 4.732.681 δραστηριότητες (α) 477.424 1.144.776 616.372 1.144.360

Μικτά Κέρδη/(ζηµίες) 1.336.346 1.208.282 1.201.576 942.763

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  Επενδυτικές δραστηριότητες

και επενδυτικών αποτελεσµάτων και

αποσβέσεων 361.873 134.827 393.856 46.795 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0 -5.368 0 -5.368

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  Αγορά ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων -80.067 -79.248 -79.223 -71.054

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 164.278 -42.454 222.592 -109.290 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών

Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων  62.472 -140.773 141.224 -203.947 στοιχείων 65,02 65,02

Μείον φόροι 98.871 88.437 102.205 -23.638 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές

Κέρδη/(-ζηµιές) µετά από φόρους  -36.400 -229.210 39.019 -180.309 δραστηριότητες (β) -80.002 -84.616 -79.158 -76.422

Κατανέµονται σε :

Μετόχους Εταιρείας -36.396 -229.203 39.019 -180.309 Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

Μετόχους Μειοψηφίας -4 -7 - -

Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - - - -

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή(σε €) 0 -0,02 -0,04 -0,02 Εισπράξεις από εκδοθέντα / συνηφθέντα δάνεια 5.394.357 23.442.457 4.427.864 21.592.035

Εξοφλήσεις δανείων -5.915.356 -23.246.616 -5.114.863 -22.196.195

Μερίσµατα Πληρωθέντα 0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηµατοοικονοµικές

 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 30/9/2006 30/9/2005 30/9/2006 30/9/2005 δραστηριότητες (γ) -520.999 195.841 -686.999 -604.160

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1/7/2006 και 1/7/2005

αντίστοιχα) 4.873.331 6.500.859 5.153.323 6.711.016 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

∆ιανεµηθέντα Κέρδη 0 -1.788.443 0 -1.788.442 ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -123.577 1.256.001 -149.785 463.778

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην 0

καθαρή θέση 0 4  - 0 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 506.094 416.650 424.983 221.249

Κέρδη / (Ζηµείες) µετά από Φόρους -36.400 -229.210 39.019 -180.309

Καθαρή θέση λήξης περιόδου

(30/9/2006 και 30/9/2005 αντίστοιχα) 4.836.931 4.483.210 5.192.343 4.742.265 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 382.517 1.672.651 275.198 685.027

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες

1. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής  χρήσης και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα 

2. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ανωτέρω Οικονοµικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα µε τις µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, καθώς επίσης οι συναλλαγές και οι συνολικές αµοιβές  των µελών της ∆ιοίκησης 

αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα % συµµετοχής: έχουν ως εξής:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ % Μέθοδος α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 352 182.932

Συµµετοχής Ενοποίησης Εδρα Εταιρείας Εγκατάστασης β) Αγορές  αγαθών και υπηρεσιών 0 96.375

CPI AE Μητρική Μητρική Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Ελλάς γ) Απαιτήσεις 225.872 226.972
MDI AE 99,99% Πλήρης Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Ελλάς δ) Υποχρεώσεις 0 0
CPI CYPRUS LTD 100% Πλήρης Λεµεσός Κύπρος ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 111.507 75.457

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 32.278 28.075
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 90 90
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας

4. Για τη µητρική εταιρία ''CPI A.E'' και για τη θυγατρική '' MDI AE''  οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 30/06/2003 7.  Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση τον µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών :

έως 30/6/2006 δεν έχουν ελεγχθεί  από τις φορολογικές αρχές και υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων 1.7.2006   - 30.9.2006 : 9.907.500 1.7.2005   - 30.9.2005  : 9.907.500

και προσαυξήσεων όταν αυτές ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν. Η θυγατρική ''CPI CYPRUS'' ΄΄εχει ελεγχθεί φορολογικά 8.  Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό και λογισµικά προγράµµατα για την περίοδο  1/7/2006 -30/9/2006 :

όταν αυτές ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν. Η θυγατρική ''CPI CYPRUS LTD'' έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την Ο Όµιλος η Εταιρεία

31/12/2005. 9. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 30.6.2006.  

5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού

    στον Όµιλο και στην Εταιρεία είναι : 30/9/2006 30/9/2005 30/9/2006 30/9/2005

Μισθωτοί 197 202 137 150

Ταύρος, 20/11/2006

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ Ο ΟΙKΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Α.∆.Τ.  Κ045516 Α.∆.Τ  Κ071544 ΑΡ.Α∆.Ο.Ε.Ε.14106

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Χώρα

69.970 € 69.143 €
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Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες ενοποιηµένα & της εταιρείας για την περίοδο 1 Ιουλίου 2006 έως 31∆εκεµβρίου  2006  (δηµοσιευµένα βάσει του ν.2190,άρθρο 135

CPI AE ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε  32624/06/Β/95/1
Έδρα : Ραφαηλίδου 1, 177 78, Ταύρος Αττικής

για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µή, κατά τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) 

(Τα αναφερόµενα κατωτέρω ποσά είναι σε €)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την Οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της CPI AE. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί 
σε οποιυδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου www.cpi.gr όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πλήρες Όνοµα : CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Οικονοµική Χρήση Ενοποιηµένων & Μητρικών Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων : 7η & 12η αντίστοιχα
Ηµεροµηνία Σύστασης : 1990 ∆ιάρκεια Χρήσεως : 12 µήνες
Εποπτεύουσα Αρχή : Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως Ελεγκτική Εταιρεία : PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου : 094432029 Τύπος Έκθεσης επισκόπησης : Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης.
Ηµερονηνία Λήξεως τρέχουσας Χρήσεως : 30/6/2007 Μέθοδος Συµπλήρωσης Ταµειακών Ροών : Έµµεση Μέθοδος
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.cpi.gr Ηµεροµηνία Έγκρισης Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆.Σ.της  Εταιρείας : 20/02/2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 31/12/2006 30/6/2006 31/12/2006 30/6/2006  (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 1/7/2006 - 1/7/2005 - 1/7/2006 - 1/7/2005 -
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 2.423.897 2.551.416 2.138.793 2.214.590 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Αποθέµατα 3.627.459 3.332.938 3.140.250 2.664.792

Απαιτήσεις από Πελάτες 9.801.740 9.947.085 8.120.612 8.156.058 Κέρδη προ φόρων -437.444 -172.552 -218.255 -47.667
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 2.607.820 2.447.289 3.070.475 3.129.277 Πλέον / Μείον προσαρµογές για : 276837

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.460.916 18.278.728 16.470.130 16.164.717 Αποσβέσεις 0 396.463 276.837 342.463 279.237

Προβλέψεις 110.200 190.428 36.200 135.663

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -92 0 0

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1.663.700 1.553.500 1.429.700 1.393.500 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίαι)επενδυτικής

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 5.353.015 6.070.000 4.110.001 4.958.000 δραστηριότητας 3.649 1.763 3.649 554
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.959.550 5.781.897 5.993.317 4.659.894 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 196.840 221.215 155.953 200.405
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 13.976.266 13.405.397 11.533.017 11.011.394 Πλέον / Μείον  προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.972.250 2.972.250 2.972.250 2.972.250 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 1.512.343 1.901.015 1.964.863 2.181.073 δραστηριότητες

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας (β) 4.484.593 4.873.265 4.937.113 5.153.323 Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων -294.521 -305.252 -475.458 -237.936
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (γ) 57 66 0 0 Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων -93.686 2.449.213 -88.406 3.883.852
Σύνολο καθαρής θέσης (δ) = (β)+(γ) 4.484.650 4.873.331 4.937.113 5.153.323 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 1.177.653 686.716 1.333.423 82.526

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α)+(δ) 18.460.916 18.278.728 16.470.130 16.164.717 Μείον

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -196.840 -221.215 -155.953 -200.405

 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Τρέχουσα 
περίοδος

Συγκρίσιµη 
περίοδος

Τρέχουσα 
περίοδος

Συγκρίσιµη 
περίοδος

Τρέχουσα 
περίοδος

Συγκρίσιµη 
περίοδος

Τρέχουσα 
περίοδος

Συγκρίσιµη 
περίοδος

1/7/2006 - 1/7/2005 - 1/10/2006 1/10/2005 - 1/7/2006 - 1/7/2005 - 1/10/2006 1/10/2005 -

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές

Κύκλος Εργασιών 13.913.368 14.486.887 7.510.333 8.448.291 11.629.688 11.969.959 6.386.393 7.237.278 δραστηριότητες (α) 862.315 3.127.060 933.616 4.096.229
Μικτά Κέρδη/(ζηµίες) 2.766.570 4.185.810 1.430.223 2.977.528 2.478.412 3.780.342 1.276.836 2.837.581

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  Επενδυτικές δραστηριότητες

και επενδυτικών αποτελεσµάτων και

αποσβέσεων 154.694 324.992 -207.179 308.908 279.044 431.467 -114.813 384.672 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0 -8.884 0 -8.884
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  Αγορά ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων -272.759 -967.582 -270.480 -536.366
και επενδυτικών αποτελεσµάτων -241.769 48.155 -406.048 90.608 -63.419 152.229 -286.011 261.520 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών

Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων  -437.444 -172.552 -499.916 -31.778 -218.255 -47.667 -359.479 156.279 στοιχείων 165 15 165 15
Μείον φόροι -48.763 -60.513 -147.634 -148.950 -2.044 -15.254 -104.249 8.385 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές

Κέρδη/(-ζηµιές) µετά από φόρους  -388.681 -112.039 -352.281 117.172 -216.211 -32.414 -255.230 147.895 δραστηριότητες (β) -272.594 -976.451 -270.315 -545.234

Κατανέµονται σε :

Μετόχους Εταιρείας -388.672 -112.034 -352.277 117.166 -216.211 -32.414 -255.230 147.895 Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

Μετόχους Μειοψηφίας -9 -4 -5 6 - -

Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - - - -
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή(σε €) -0,04 0,011 -0,04 0,01 -0,022 -0,003 -0,025 0,015 Εισπράξεις από εκδοθέντα / συνηφθέντα δάνεια 9.446.948 55.154.068 8.065.704 46.199.091

Εξοφλήσεις δανείων -10.163.933 -55.406.122 -8.913.703 -47.779.144
Μερίσµατα Πληρωθέντα 0 -1.773.443 -1.773.443

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηµατοοικονοµικές

 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 δραστηριότητες (γ) -716.985 -2.025.496 -847.999 -3.353.496

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1/7/2007 και 1/7/2006

αντίστοιχα) 4.873.331 6.500.859 5.153.323 6.711.016 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

∆ιανεµηθέντα Κέρδη 0 -1.788.443 0 -1.788.442 ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -127.263 125.113 -184.699 197.498
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην

καθαρή θέση 0 -92  - 0 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 506.094 416.650 424.983 221.249
Κέρδη / (-Ζηµίες) µετά από Φόρους -388.681 -112.039 -216.211 -32.414

Καθαρή θέση λήξης περιόδου

(31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα) 4.484.650 4.600.285 4.937.112 4.890.160 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 378.831 541.763 240.284 418.747

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες

1. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής  χρήσης και τα 

2. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ανωτέρω Οικονοµικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα µε τις υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα 

αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα % συµµετοχής: µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, καθώς επίσης οι συναλλαγές και οι συνολικές αµοιβές  των µελών της ∆ιοίκησης 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ % Μέθοδος Χώρα έχουν ως εξής:

Συµµετοχής ΕνοποίησηςΕδρα Εταιρείας Εγκατ/τασης Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

CPI AE Μητρική Μητρική Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Ελλάς α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 151.750 523.359

MDI AE 99,99% Πλήρης Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Ελλάς β) Αγορές  αγαθών και υπηρεσιών 522.563 151.750

CPI CYPRUS LTD               100,00% Πλήρης Λεµεσός Κύπρος γ) Απαιτήσεις 0 238.400
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν δ) Υποχρεώσεις 500
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 108.279 205.206
4. Το θέµα έµφασης αφορά στο γεγονός ότι , για τη µητρική εταιρία ''CPI A.E'' και για τη θυγατρική '' MDI AE''  στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 1.889 32.040
οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 30/6/2003 έως 30/6/2006 δεν έχουν ελεγχθεί  από ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 0 407
τις φορολογικές αρχές και υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων

όταν αυτές ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν.  Η θυγατρική ''CPI CYPRUS LTD'' έχει ελεγχθεί 7.  Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση τον µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών :

φορολογικά µέχρι την 31/12/2005. 1.7.2006   - 31.12.2006 : 9.907.500 1.7.2005   - 31.12.2005  : 9.907.500

5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού 8.  Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό και λογισµικά προγράµµατα για την περίοδο  1/7/2006 -31/12/2006 :

    στον Όµιλο και στην Εταιρεία είναι : 31/12/2006 30/6/2006 31/12/2006 30/6/2006 Ο Όµιλος η Εταιρεία

Μισθωτοί 196 200 134 140 9. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 30.6.2006.  

Ταύρος, 19/02/2007

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ Ο ΟΙKΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Α.∆.Τ.  Κ045516 Α.∆.Τ  Κ071544 ΑΡ.Α∆.Ο.Ε.Ε.14106

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

228.929 € 228.654 €
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CPI AE
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε  32624/06/Β/95/1
Έδρα : Ραφαηλίδου 1, 177 78, Ταύρος Αττικής
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες ενοποιηµένα & της εταιρείας για την περίοδο 1 Ιουλίου 2006 έως 31Μαρτίου 2007  (δηµοσιευµένα βάσει του ν.2190,άρθρο 135

για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µή, κατά τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) 

(Τα αναφερόµενα κατωτέρω ποσά είναι σε €)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την Οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της CPI AE. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί 
σε οποιυδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου www.cpi.gr όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:

Πλήρες Όνοµα : CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Οικονοµική Χρήση Ενοποιηµένων & Μητρικών Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων : 7η & 12η αντίστοιχα
Ηµεροµηνία Σύστασης : 1990 ∆ιάρκεια Χρήσεως: 12 µήνες
Εποπτεύουσα Αρχή : Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών και Πίστεως Ελεγκτική Εταιρεία : PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου : 094432029 Τύπος Έκθεσης επισκόπησης: ∆εν απαιτείται-Ανέλεγκτη Ενδιάµεση Οικονοµική Κατάσταση
Ηµερονηνία Λήξεως τρέχουσας Χρήσεως : 30/6/2007 Μέθοδος Συµπλήρωσης Ταµειακών Ροών : Έµµεση Μέθοδος
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.cpi.gr Ηµεροµηνία Έγκρισης Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆.Σ.της  Εταιρείας : 19/05/2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 31/3/2007 30/6/2006 31/3/2007 30/6/2006  (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 1/7/2006 - 1/7/2005 - 1/7/2006 - 1/7/2005 -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 2.316.758 2.551.416 2.060.165 2.214.590 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Αποθέµατα 3.595.472 3.332.938 3.139.033 2.664.792
Απαιτήσεις από Πελάτες 9.580.350 9.947.085 7.995.823 8.156.058 Κέρδη προ φόρων -27.558 486.566 276.079 412.979

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 2.506.768 2.447.289 2.955.211 3.129.277 Πλέον / Μείον προσαρµογές για : 276837

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.999.348 18.278.728 16.150.233 16.164.717 Αποσβέσεις 287.242 595.839 564.079 516.138 467.420

Προβλέψεις 110.200 155.900 36.200 147.683

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -92 0 0

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2.378.191 1.553.500 2.144.191 1.393.500 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 4.853.502 6.070.000 3.660.501 4.958.000 δραστηριότητας 8.367 7.471 4.788 6.262

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.991.987 5.781.897 5.057.452 4.659.894 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 299.127 333.343 236.445 286.107

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 13.223.679 13.405.397 10.862.143 11.011.394 Πλέον / Μείον  προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.972.250 2.972.250 2.972.250 2.972.250 κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 1.803.365 1.901.015 2.315.840 2.181.073 δραστηριότητες:

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας (β) 4.775.615 4.873.265 5.288.090 5.153.323 Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων -262.534 -373.771 -474.241 -468.152

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (γ) 54 66 0 0 Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων 179.463 3.841.914 17.148 4.739.871

Σύνολο καθαρής θέσης (δ) = (β)+(γ) 4.775.669 4.873.331 5.288.090 5.153.323 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 417.608 352.912 605.076 697.576

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α)+(δ) 17.999.348 18.278.728 16.150.233 16.164.717 Μείον:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -299.127 -333.343 -236.445 -286.107

 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)
Τρέχουσα 
περίοδος

Συγκρίσιµη 
περίοδος

Τρέχον 
Τρίµηνο

Συγκρίσιµο 
Τρίµηνο

Τρέχουσα 
περίοδος

Συγκρίσιµη 
περίοδος Τρέχον Τρίµηνο

Συγκρίσιµο 
Τρίµηνο

1/7/2006 - 1/7/2005 - 1/1/2007 1/1/2006 - 1/7/2006 - 1/7/2005 - 1/1/2007 1/1/2006 -

31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές

Κύκλος Εργασιών 21.658.595 22.090.511           7.745.227 7.603.623         18.112.168 18.351.521 6.482.481 6.381.562 δραστηριότητες (α) 1.021.386 5.034.978 981.189 6.003.638
Μικτά Κέρδη/(ζηµίες) 4.360.918 4.634.945             1.594.348 449.135            4.013.665 3.993.521 1.535.253 213.178

Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  Επενδυτικές δραστηριότητες

και επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων 867.407 1.382.659 712.713 1.057.668 1.028.662 1.165.178 749.618 733.712 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0 -8.884 0 -8.884
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  Αγορά ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων -369.754 -1.319.622 -366.708 -771.689
και επενδυτικών αποτελεσµάτων 271.568 818.581 513.337 770.426 512.524 697.757 575.943 545.528 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων περιουσιακών

Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων  -27.559 486.566 409.885 659.118 276.079 412.979 494.334 460.646 στοιχείων 205 77 205 77
Μείον φόροι 70.104 93.778 118.867 154.291 141.313 83.161 143.357 98.414 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
Κέρδη/(-ζηµιές) µετά από φόρους  -97.663 392.788 291.018 504.827 134.766 329.819 350.977 362.232 δραστηριότητες (β) -369.549 -1.328.429 -366.503 -780.496

Κατανέµονται σε :
Μετόχους Εταιρείας -97.651 392.787 291.021 504.822 134.766 329.819 350.977 362.232 Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

Μετόχους Μειοψηφίας -12 1 -3 5 0 0

Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή(σε €) -0,01 0,04 0,03 0,05 0,014 0,030 0,04 0,040 Εισπράξεις από εκδοθέντα / συνηφθέντα δάνεια 16.253.759 89.881.094 14.433.369 63.010.046

Εξοφλήσεις δανείων -17.013.757 -91.795.924 -15.274.368 -66.425.876
Μερίσµατα Πληρωθέντα 0 -1.773.443 -1.773.443

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηµατοοικονοµικές

 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) 31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006 δραστηριότητες (γ) -759.998 -3.688.273 -840.999 -5.189.273

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1/7/2007 και 1/7/2006

αντίστοιχα) 4.873.331 6.500.859 5.153.323 6.711.016 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

∆ιανεµηθέντα Κέρδη 0 -1.788.443 0 -1.788.442 ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -108.161 18.276 -226.313 33.869
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην

καθαρή θέση 0 -92 0 0 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 506.094 416.650 424.983 221.249
Κέρδη / (-Ζηµίες) µετά από Φόρους -97.663 392.788 134.766 329.819

Καθαρή θέση λήξης περιόδου

(31/03/2007 και 31/03/2006 αντίστοιχα) 4.775.668 5.105.112 5.288.089 5.252.393 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 397.932 434.926 198.670 255.118

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες

1. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής  χρήσης και τα 
2. Οι εταιρείες που ενοποιούνται στις ανωτέρω Οικονοµικές καταστάσεις παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα µε τις υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα 
αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα % συµµετοχής: µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, καθώς επίσης οι συναλλαγές και οι συνολικές αµοιβές  των µελών της ∆ιοίκησης 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ % Μέθοδος Χώρα έχουν ως εξής:

Συµµετοχής Ενοποίησης Εγκατ/τασης Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

CPI AE Μητρική Μητρική Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Ελλάς α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 177.471 769.359

MDI AE 99,99% Πλήρης Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Ελλάς β) Αγορές  αγαθών και υπηρεσιών 769.359 177.471

CPI CYPRUS LTD             100,00% Πλήρης Λεµεσός Κύπρος γ) Απαιτήσεις 8.990 19.926

3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν δ) Υποχρεώσεις 19.926 8.990

    σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 149.914 276.830

4. Για τη µητρική εταιρία ''CPI A.E'' και για τη θυγατρική '' MDI AE''  οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 30/06/2003 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 0 73

έως 30/6/2006 δεν έχουν ελεγχθεί  από τις φορολογικές αρχές και υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 0 3.810

και προσαυξήσεων όταν αυτές ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν. Η θυγατρική ''CPI CYPRUS'' ΄΄εχει ελεγχθεί φορολογικά

όταν αυτές ελεγχθούν και οριστικοποιηθούν. Η θυγατρική ''CPI CYPRUS LTD'' έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την 7.  Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν µε βάση τον µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών :

31/12/2005. 1.7.2006   - 31.03.2007 : 9907500 1.7.2005   - 31.03.2006  : 9907500

5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού 8.  Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό και λογισµικά προγράµµατα για την περίοδο  1/7/2006 -31/03/2007 :
    στον Όµιλο και στην Εταιρεία είναι : 31/3/2007 30/6/2006 31/3/2007 30/6/2006 Ο Όµιλος 324699 η Εταιρεία 329003

Μισθωτοί 193 200 129 140 9. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές αρχές του Ισολογισµού της 30.6.2006.  

Ταύρος, 19/05/2007
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