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

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

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

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

2006. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον τύπο, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση 

για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας και του ομίλου και σε καμία 

περίπτωση δεν παρέχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Για το λόγο αυτό συνιστούμε στον αναγνώστη, πριν 

προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία να μελετήσει τις 

παρακάτω τελικές  οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2006 (1/7/2005-30/06/2006), οι οποίες 

συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και έχουν αναρτηθεί μαζί με την έκθεση ελέγχου 

του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας «www.cpi.gr». 

 



CPI A.E. 
ΕΤΗΣΙΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  30/06/06 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/07/05 ΕΩΣ 30/06/06) 

 2

 

 
  σελ. 
 Περιεχόμενα  2 
 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου - Εταιρείας 3 
 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου - Ομίλου 5 
 Έκθεση Ελέγχου ορκωτών ελεγκτών - λογιστών 7 
1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (1/7/2005 – 30/06/2006) 8 
2 Ισολογισμός 9 
3 Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης  10 
4 Κατάσταση Ταμειακών Ροών  12 
5 Πίνακας προσαρμογών καθαρής θέσης μεταξύ των ελληνικών και διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
 

13 
6 Σύσταση και δραστηριότητα εταιρείας και θυγατρικών  14 
6.1 CPI A.E. 14 
6.2 Μετοχικό κεφάλαιο 14 
6.3 Διοικητικό Συμβούλιο 15 
6.4 MDI A.E 15 
6.5 CPI Cyprus LTD 15 
7 Βάση παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων 16 
7.1 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 16 
7.2 Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π)  16 
7.3 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 17 
7.4 Εκτιμήσεις Διοίκησης 17 
8 Βασικές Λογιστικές Αρχές 18 
8.1 Αρχές Ενοποίησης 18 
8.2 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 18 
8.3 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 19 
8.4 Αποθέματα 19 
8.5 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 19 
8.6 Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα 19 
8.7 Παροχές σε εργαζομένους  19 
8.8 Προβλέψεις  20 
8.9 Έσοδα 20 
8.10 Φορολογία εισοδήματος (Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη) 20 
8.11 Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα 21 
8.12 Κέρδη ανά μετοχή 21 
8.13 Αναφορά ανά κλάδο δραστηριότητας 21 
8.14 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 22 
8.15 Χρηματοοικονομικά 23 
8.16 Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 24 
9 Αναπροσαρμογή οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 30/6/2005 κατά την εφαρμογή των ΔΠΧΠ  25 
10 Επεξηγήσεις και αναλύσεις επί των στοιχείων του Ισολογισμού 27 
11 Επεξηγήσεις και αναλύσεις επί των Αποτελεσμάτων χρήσεως 33 
12 Λοιπές επεξηγήσεις για τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων 36 
12.1 Λογιστικές μέθοδοι 36 
12.2 Εταιρίες που ενοποιούνται και μέθοδος ενοποίησης τους 37 
12.3 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 37 
12.4 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 37 
12.5 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CPI A.E. 
ΕΤΗΣΙΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  30/06/06 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/07/05 ΕΩΣ 30/06/06) 

 3

 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ )  

 
Επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 30.6.2006 

 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
CPI AE 

Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 
  

 
 
Ταύρος, 2  Νοεμβρίου 2006 
 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

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

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

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

 

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

2005 έως και την 30 Ιουνίου 2006. 

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

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

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

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

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

 

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

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

 

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

προηγούμενης χρήσης. Η μείωση προήλθε από την σημαντική μείωση των τιμών των οθονών, την μείωση 

της ζήτησης για εκτυπωτές ακίδων και την περιοριστική πιστωτική πολιτική που εφήρμοσε η εταιρεία κατά 

την εξεταζόμενη χρήση.  

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

οφείλεται στην δημιουργία προβλέψεων για επισφάλειες, για έξοδο προσωπικού από την υπηρεσία, την 

αποζημίωση που προέκυψε από την μείωση του προσωπικού, την απαξίωση μη κινούμενου αποθέματος 

και τις αυξημένες αποσβέσεις λόγω συνεχιζόμενων επενδύσεων στους τομείς ενδιαφέροντος 

Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 230.750., έναντι € 214.695 την προηγούμενη χρήση. 
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Τα αποθέματα εμφανίζονται μειωμένα κατά € 268.688 λόγω βελτιωμένης διαχείρισης καθ’ όλη τη διάρκεια 

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

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

περιοριστικής πιστωτικής πολιτικής και της ταχύτερης είσπραξης των υπολοίπων. 

Τα Μακροπρόθεσμα Δάνεια εμφανίζονται μειωμένα κατά € 1 εκατ. ήτοι μείωση 50% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά, λόγω ισόποσης αποπληρωμής σύμφωνα με το πλάνο. 

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

προηγούμενη χρονιά. 

 

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

συνεχίστηκε και, μαζί με την συμπίεση των τιμών λόγω ανταγωνισμού, είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικός 

αριθμός εταιρειών του κλάδου να αναστείλουν ή να μειώσουν δραστικά τις δραστηριότητές τους. 

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

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

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

προμηθευτές της, εξυγίανση της αποθήκης της κλπ. 

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

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Απεικόνισης. 

 

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

Ολοκληρωμένων Εκτυπωτικών Λύσεων καθώς και στον τομέα των λύσεων Point of Sale και  θα 

επικεντρωθεί στην αύξηση του μικτού κέρδους και στην ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου 

 

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

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

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

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

Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 

 

Με τιμή 

 

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

 
Επί των Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων 30.6.2006 

 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
CPI AE 

Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών 
  

 
Ταύρος, 2  Νοεμβρίου 2006 
 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

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

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την εταιρική χρήση που έληξε την 30 

Ιουνίου 2006, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας επί των ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών 

του Ομίλου. 

 

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

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

 

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

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

 

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

της προηγούμενης χρήσης. 

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

της περασμένης χρήσης 

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

Τα  Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων ανήλθαν 

σε € 573 χιλ., έναντι € 1.330 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. 

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

προηγούμενης χρήσης  

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

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

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

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

την μείωση του προσωπικού καθώς και από την απαξίωση μη κινούμενου αποθέματος 
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Τα αποθέματα εμφανίζονται μειωμένα κατά € 302 χιλ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, μεταβολή η 

οποία σχετίζεται με την απαξίωση μέρος του αποθέματος και με την καλύτερη διαχείρισή του στην 

παρούσα χρήση. 

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

€ 13.405 χιλ., έναντι 15.880 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. 

 

 

 Λοιπές Πληροφορίες 

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

ανάπτυξης των εσόδων από υπηρεσίες, ενώ επιδιώχθηκε, εν μέσω της γενικότερης ύφεσης και 

αναταράξεων του κλάδου, η μείωση των κινδύνων. 

 

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

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

Δημόσιου Τομέα και στα συστήματα Point of Sales, εστιάζοντας στην αύξηση του μικτού κέρδους και στην 

μείωση των πιστωτικών κινδύνων. 

 

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

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

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

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

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 

 

 

Με τιμή 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών  

Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Χρήστος Παπαθάνος 

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

«CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» 
 

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

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

 
Σημ. 

01/07/2005- 
30/06/2006

01/07/2004- 
30/06/2005

01/07/2005- 
30/06/2006

01/07/2004- 
30/06/2005

Κύκλος εργασιών 
(πωλήσεις) 

 
11.1 

 
29.933.714,91

 
31.638.660,80

 
25.012.695,30 

 
27.682.080,96

 
Κόστος πωληθέντων 

 
11.2 

 
23.588.534,27

 
24.673.033,83

 
19.587.427,02 

 
21.931.706,03

 
Μικτό κέρδος 

 
6.345.180,64 6.965.626,97

 
5.425.268,28 5.750.374,93

 
Έξοδα διάθεσης 

 
11.4 

 
-2.341.929,34

 
-2.437.226,93

 
-1.993.105,09 

 
-2.090.459,86

 
Έξοδα διοίκησης 

 
11.5 

 
-3.782.014,86

 
-3.399.667,20

 
-3.040.547,76 

 
-3.177.075,33

Λοιπά (έξοδα) 
εκμετάλλευσης (καθαρά) 

  
351.864,94

 
201.935,62

 
351.463,37 

 
317.084,77

Αποτέλεσμα 
εκμετάλλευσης 

 
573.101,38 1.330.668,46

 
743.078,80 799.924,51

Χρηματοοικονομικά έξοδα 
-καθαρά 

  
-428.411,50

 
-335.266,90

 
-360.789,51 

 
-324.880,91

 
Κέρδη προ φόρων 

 
144.689,88 995.401,56

 
382.289,29 475.043,60

 
Φόρος εισοδήματος 

 
11.6 

 
-17.763,85

 
327.665,91

 
151.539,27 

 
260.348,25

 
Καθαρά κέρδη περιόδου 

 
162.453,73 667.735,65

 
230.750,02 214.695,35

 
 
Κατανεμημένα σε 

  

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

162.453,73 667.735,65
 

230.750,02 214.695,35
 
 
Κέρδη μετά από φόρους 
ανά μετοχή βασικά (σε €) 

 
 
 
11.7 

 
 
 

0,02

 
 
 

0,07

 
 
 

0,02 

 
 
 

0,02
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2.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ποσά σε ευρώ

Σημ.
30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

Ενσώματα πάγια 10.1 2.214.092 2.418.249 2.013.583 2.180.843

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 10.2 337.324 224.644 201.007 123.857

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 10.3 0 1.302.296 1.302.296

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10.4 892.588 724.889 653.333 654.937

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 10.5 157.346 148.462 157.346 148.462

Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις 10.6 191.419 191.481 153.148 153.632
3.792.769 3.707.725 4.480.713 4.564.027

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

Αποθέματα 10.7 3.332.938 3.609.284 2.664.792 2.933.480

Εμπορικοί χρεώστες 10.8 9.947.085 12.433.865 8.156.058 10.247.621

Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 10.9 699.843 2.213.031 438.172 3.225.406

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10.10 506.094 416.650 424.983 221.249
14.485.960 18.672.829 11.684.004 16.627.757

Σύνολο ενεργητικού 18.278.728 22.380.554 16.164.717 21.191.783

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 6.2 2.972.250 2.972.250 2.972.250 2.972.250

Λοιπά αποθεματικά 10.11 2.779.139 2.766.673 3.544.808 3.530.802

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

4.873.265 6.500.758 5.153.323 6.711.016

Δικαιώματα μειοψηφίας 66 101 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.873.331 6.500.859 5.153.323 6.711.016

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 10.12 1.000.000 2.000.000 1.000.000 2.000.000

Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 10.13 550.500 477.000 390.500 306.000

Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις 3.000 3.000 3.000 3.000

Προβλέψεις 265.674 98.113 265.674 98.113
1.819.174 2.578.113 1.659.174 2.407.113

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 4.020.489 4.547.251 3.251.237 3.729.107

Λοιπές υποχρεώσεις 10.14 902.728 747.031 640.052 531.904

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 593.007 771.468 502.931 576.810

Δάνεια 10.12 6.070.000 7.235.833 4.958.000 7.235.833
11.586.223 13.301.582 9.352.220 12.073.655

Σύνολο υποχρεώσεων 13.405.397 15.879.695 11.011.394 14.480.768
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 18.278.728 22.380.554 16.164.717 21.191.783

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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3.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 
 

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Υπόλοιπα 01/07/2004 2.972.250 3.082.776 447.561 120.495 176 6.623.258
ποτέλεσμα περιόδου 667.710 26 667.736
παναπροσδιορισμός αξίας επενδύσεω
Α
Ε ν 0 0
οβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσειΠρ ς 0 0
αγραφή άυλων στοιχείων και 
παναπροσδιορισμός αξίας των υπολοίπων 0 0
ταβολές δικαιωμάτων μειοψηφιας κ.λ.π -763.664 564.005 -101 -199.760
ιανεμηθέντα κέρδη 0 -590.375 -590.375

Δι
ε
Με
Δ
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές στο 
οσωπικό 0 0πρ

Αναπροσαρμογές αναβαλλόμενης φορολογίας 0 0
Υπόλοιπα 30/06/05 2.972.250 3.082.776 -316.103 761.835 101 6.500.859
ποτέλεσμα περιόδου 162.462 -9 162.454
παναπροσδιορισμός αξίας των υπολοίπω
Α
Ε ν 0 0
ιες ΜετοχέΙδ ς 0

Αναπροσαρμογές αναβαλλόμενης φορολογίας 0 0
ταβολή αποθεματικών από διανομή κερδωΜε ν 14.006 -14.006 0
ταβολές δικαιωμάτων μειοψηφιας κ.λ.π -1.540 27 -27 -1.539
ιανεμηθέντα κέρδη -1.788.443 -1.788.443
Μείωση Μετοχ. Κεφαλαίου με αύξηση αποθεματικών 0
Επανεκτίμηση συμψηφιστέας φορολ. Ζημίας 0

Με
Δ

Υπόλοιπα 30/06/06 2.972.250 3.082.776 -303.637 -878.124 66 4.873.331

1 Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε  

3.

€

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
ό έκδοση 
μετοχών 
υπέρ το 
ά

απ

ρτιο

Αποθεματικά Σωρευμένα 
Κέρδη/Ζημιές

Σύνολο ιδίων 
Κεφαλαίων
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Ποσά σε  €
Υπόλοιπα 01/07/2004 2.972.250 3.082.776 448.026 74.484 6.577.536
οτέλεσμα περιόδου 214.695 214.695
παναπροσδιορισμός αξίας επενδύσεων 748.764 748.764
οβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0 0
αγραφή άυλων στοιχείων και επαναπροσδιορισμός 
ίας των υπολοίπων 0 0
ιανεμηθέντα κέρδη 0 -590.375 -590.375
αδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές στο 
οσωπικό 0 0
απροσαρμογές αναβαλλόμενης φορολογίας -239.604 -239.604
όλοιπα 30/06/05 2.972.250 3.082.776 448.026 207.964 6.711.016
οτέλεσμα περιόδου 230.750 230.750
παναπροσδιορισμός αξίας των υπολοίπων 0 0
Ιδιες Μετοχές 0
Αναπροσαρμογές αναβαλλόμενης φορολογίας 0 0
Διανεμηθέντα κέρδη 14.006 -1.802.448 -1.788.443
Μείωση Μετοχ. Κεφαλαίου με αύξηση αποθεματικών 0
Επανεκτίμηση συμψηφιστέας φορολ. Ζημίας 0
Υπόλοιπα 30/06/2006 2.972.250 3.082.776 462.032 -1.363.735 5.153.323

2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεματικό 
από έκδοση 
μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά Σωρευμένα 
Κέρδη/Ζημιές

Σύνολο ιδίων 
Κεφαλαίων

3.

Απ
Ε
Πρ
Δι
αξ
Δ
Αν
πρ
Αν
Υπ
Απ
Ε
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4.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
σά σε ευρώ

ιτουργικές δραστηριότητες

Πο
 
 
 

Λε
 01/07/2005-
30/6/2006 

 1/7/2004-
30/6/2005 

 01/07/2005-
30/6/2006 

 1/7/2004-
30/6/2005 

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

έον/Μείον προσαρμογές για:

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

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

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

τελέσματα (έσοδα,έξoδα,κέρδη και ζημίες)

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

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

έον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές 
γαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
ετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :
ίωση /(αύξηση) αποθεμάτων 301.549,40 1.465.194,45 268.688,18 137.192,56

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

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

ίον

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

ταβληθείς φόρος εισοδήματος -172.799,34 -1.014.505,02 -131.092,55 -838.055,82
νολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 5.158.016,03 -3.995.981,56 5.834.673,30 -3.861.946,43
ενδυτικές δραστηριότητες

Πλ

Απο

Πρ

Σ

Απο

επ

Χρ

Πλ
λο
σχ
Με

Με

(

Με

Χρ

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

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

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

κοι εισπραχθέντες 0,00

ρίσματα εισπραχθέντα 0,00

σπράξεις από  διανομή κεφαλαίου θυγατρικής 0,00
νολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.129.296,87 -1.095.636,15 -579.664,52 -832.521,18

ρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Αγ

Ει

Τό

Με

Ει
Σύ

Χ
σπράξεις από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 0,00

σπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια .507.513,06 4.893.947,12 .481.263,37 4.893.947,12

οφλήσεις δανείων -28.673.345,80 -19.626.191,77 -25.759.096,11 -19.626.191,77

ρίσματα πληρωθέντα -1.773.442,50 -658.775,00 -1.773.442,50 -658.775,00
νολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) -3.939.275,24 4.608.980,35 -5.051.275,24 4.608.980,35

θαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ισοδ . Περιόδου (α)+(β)+(γ) 89.443,92 -482.637,36 203.733,54 -85.487,26
ειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 416.650,00 899.287,00 221.249,00 306.736,04
ειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 506.093,92 416.649,64 424.982,54 221.248,78

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ει

Ει 26 2 22 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εξ
  
 
Με 

Σύ 

Κα
 
 
Ταμ 
Ταμ 
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5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
   ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ     
 (ποσά σε ευρώ) 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 1/7/2005 1/7/2004 1/7/2005 1/7/2004

Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τις 
Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές       5.264.020 

  
6.882.680  

 
6.518.978 

 
8.053.701 

Επαναπροσδιορισμός αξίας επενδύσεων        (241.000)
  

(180.000) 
 

(1.434.449)
 

(2.122.212)

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις        (230.000)
  

(756.000) 
 

(230.000)
 

(140.000)

Προβλέψεις για αποθέματα                     - 
  

(240.000) 
 

- 
 

- 

Αναπροσαρμογές αναβαλλόμενης φορολογίας           724.889 
  

1.333.174  
 

654.937 
 

977.660 
Διαγραφή αϋλων στοιχείων και 
επαναπροσδιορισμός αξίας των υπολοίπων         (537.654)

  
(843.957) 

 
(490.055)

 
(792.975)

Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε 
εργαζομένους        (267.838)

  
(163.013) 

 
(96.838)

 
10.987 

Διανεμηθέντα κέρδη       1.788.443 
  

590.375  
 

1.788.443 
 

590.375 

Σύνολο καθαρής θέσης σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης        6.500.859 

  
6.623.258  

 
6.711.016 

 
6.577.536 

          
 
 
 
 
Οι σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ανωτέρω ετήσιων  οικονομικών 

καταστάσεων της 30/06/2006 
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6. Σύσταση και δραστηριότητα εταιρείας και θυγατρικών 
 
    Ο Όμιλος εταιρειών της CPI AΕ δραστηριοποείται στον χώρο της πληρφορικής.Ασχολείται με το εμπόριο 

ηλεκτρονικών υπολογιστών,περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών,χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών 

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

και εξοπλισμού πληροφορικής. 

 

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

 

6.1 CPI AE  (μητρική εταιρεία) 
 

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

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

Η CPI A.E είναι μία εταιρεία πληροφορικής που παρέχει ολοκληρώμενο σύστημα εμπορικών υπηρεσιών 

και τεχνικής υποστήριξης.Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες Marketing και 

πωλήσεων,Merchandising (τοποθέτηση και καλή παρουσίαση προίόντων στα σημεία πώλησης),Branding 

(ανάπτυξη μάρκας),υποστήριξη πριν την πώληση και τέλος υποστήριξη μετά την πώληση (Customer 

Care).Eπίσης παρέχει υπηρεσίες επισκευών,συμβολαίων συντήρησης,εκπαιδεύσεων καθώς και επί τόπου 

επίλυσης τεχνικών προβλημάτων. 

To 2000,η CPI εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 

Τα κυριότερα στοιχεία της εταιρείας είναι: 

• Έδρα: Δήμος Ταύρου 

• Ταχυδρομική διεύθυνση: Ραφαηλίδου 1,177 78 Ταυρος 

• Διάρκεια εταιρείας: 100  έτη          

 

6.2 Μετοχικό Κεφάλαιο  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 2.972.250 ευρώ, και διαιρείται ως εξής: 

 

 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤ. 
ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ 
Κοινές μετοχές  9.907.500 0,30 Ευρώ 
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6.3  Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας είναι: 
 
1. Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη,   Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.    Εκτελεστικό μέλος 

2. Τόλης Νικολάος του Κων/νου,           Αντιπρόεδρος  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος 

3. Χατζηαντώνης-Φωταράς Κων/νος του Μόσχου,     Μέλος            Εκτελεστικό μέλος 

4. Παπαθανασίου Αθανάσιος του Θεοφάνη,     Μέλος     Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος 

5. Πίγκα Ελένη  του Δημητρίου                                    Μέλος            Εκτελεστικό μέλος 

6. Γαλουζίδης Μιχάλης του Φραγκίσκου,                 Μέλος            Μη Εκτελεστικό μέλος 

7. Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου,     Μέλος     Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος        

 

 
6.4  MDI AE 

 
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 ΑΕ. 

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

Προιόντων και Λύσεων Πληροφορικής. 

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

 

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

της Κύπρου (Αρ.Εγγραφής 51516). 

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

στην Μέση Ανατολή και στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. 

Το ποσοστό συμμετοχής της CPI AE είναι 100% (Τον Μάρτιο του 2004 η CPI AE,εξαγόρασε το 100% των 

μετοχών της). 
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7. Βάση παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων  
 
 
7.1 Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
 
Οι τελικές  οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή 

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

της χώρας όπου εδρεύει η Εταιρεία.  

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

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

Χρηματιστηριακές Αγορές υποχρεούνται να συντάξουν τις οικονομικές τους καταστάσεις (απλές και 

ενοποιημένες) για τα οικονομικά έτη/περιόδους που λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εφεξής 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Π. Η Εταιρεία, συντάσει  και δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις με 

βάση τα Δ.Π.Χ.Π. για πρώτη φορά την οικονομική χρήση 1/7/2005-30/6/2006, με ημερομηνία μετάβασης 

την 1η Ιουλίου 2004. Στον πίνακα προσαρμογών της καθαρής θέσης (σελ.8) παρατίθεται η συμφωνία της 

καθαρής θέσης, ομίλου και εταιρείας, που προέκυψε με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. κατά την πρώτη εφαρμογή των 

Δ.Λ.Π. την 30η Ιουνίου 2004 και 30η Ιουνίου 2005.  

 

Επίσης κατωτέρω παρατίθεται ο πίνακας προσαρμογής των αποτελεσμάτων της περιόδου 1/7/2004 – 

30/06/2005 μεταξύ των Ελληνικών και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  
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Συμφωνία καθαρών κερδών (ζημιών) 12  μήνες έως 30 Ιουνίου  2005       (ποσά σε €) 

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

Επίδραση από την μη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώματες 
ακινητοποιήσεις             (302.919,95) 
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους με βάση τη μέθοδο 
προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας και καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών 
και ζημιών 107.825,12
Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών 61.000,00
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 90.000,00

Σύνολο αναμορφώσεων μετάβασης               (44.094,83) 
Σύνολο κερδών (ζημιών) σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (προ φόρων)            475.043,60
  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ 
Σύνολο κερδών (ζημιών) σύμφωνα με τα ΓΠΛΑ (προ φόρων)            372.443,76 
 
Αναμορφώσεις μετάβασης σε Δ.Π.Χ.Π.

Προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών              61.000,00

Επίδραση από την μη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώματες 
ακινητοποιήσεις             (306.302,92) 
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές σε εργαζομένους με βάση τη μέθοδο 
προβλεπόμενης πιστωτικής μονάδας και καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και 
ζημιών             104.825,12

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 90.000,00

Ανάκληση προβλέψεων για υποτίμηση αποθεμάτων και για επισφαλείς απαιτήσεις (572.480,00)
 
Σύνολο κερδών (ζημιών) σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (προ φόρων)            995.401,56 

 
 
7.3 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 
 
 Οι τελικές  οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., της περιόδου 

1/7/2005-30/06/2006, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο την 2α  Νοεμβρίου2006. 

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

Πληροφόρησης, απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας διενεργεί εκτιμήσεις και παραδοχές, οι οποίες 

ενδέχεται να επηρεάσουν τόσο τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

όσο και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όπως επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων 

που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Κατά συνέπεια τα πραγματικά 

αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. 
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8. Βασικές Λογιστικές Αρχές  
 
8.1 Αρχές Ενοποίησης  
 
Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της CPI 

A.E. και των θυγατρικών της MDI AE (Ελλάδα) και CPI Cyprus LTD (Κύπρος) στις οποίες κατέχεται 

ποσοστό 99,9 % και 100% αντίστοιχα από την μητρική. Θυγατρικές θεωρούνται οι εταιρείες στις οποίες η 

CPI AE έχει άμεση ή έμμεση κατοχή άνω του μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει το δικαίωμα άσκησης 

ελέγχου έπ’ αυτών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία που η Εταιρεία αποκτά άσκηση 

ελέγχου σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ημέρα παύσης του ελέγχου αυτού. Όλα τα 

σημαντικά διεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές έχουν απαλειφθεί. Όπου απαιτείται, οι λογιστικές αρχές 

των θυγατρικών αναθεωρούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που έχει 

υιοθετήσει η Εταιρεία.  

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

μέσα και εξοπλισμό, τα οποία κατέχονται από την Εταιρεία. Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις καθώς και τις πιθανές σωρευμένες 

ζημιές απαξίωσης. Μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή του 

παγίου ή μειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της 

περιόδου/χρήσης που αφορούν. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους περιουσιακού στοιχείου, με την 

έναρξη χρησιμοποίησή τους ως εξής:  

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

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: από 6 έως 9 έτη  

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

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

εξετάζει σε περιοδική βάση τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει, εάν υφίσταται 

πιθανή απομείωση της αξίας τους. Αν υπάρχει ένδειξη ότι η λογιστική αξία ενός ενσώματου περιουσιακού 

στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, σχηματίζεται πρόβλεψη για ζημιά από απομείωση 

προκειμένου η λογιστική αξία του παγίου να απεικονίζει την ανακτήσιμη αξία του. Το ανακτήσιμο ποσό των  

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής πωλήσεώς τους και της 

αξίας κτήσης τους. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό, όταν διατίθεται ή 

όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση τους. Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν 

από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά 

μεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.  
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8.3 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 
  
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως λογισμικά προγράμματα. Η απόσβεση των λογισμικών 

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

Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει περιοδικά τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία για να διαπιστώσει εάν υπάρχει 

πιθανή απομείωση της αξίας τους. Όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία 

ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, σχηματίζεται πρόβλεψη.  

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

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθoδo του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση της τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της 

συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχών εξόδων πώλησης. 

Διαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στο έτος κατά το οποίο προκύπτουν. 

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

μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα ποσά. Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργείται 

όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Οι επισφαλείς απαιτήσεις 

διαγράφονται έναντι της σχηματισθείσας πρόβλεψης όταν αυτές καταστούν οριστικές.  

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

της σε διάφορες τράπεζες στην λήξη της περιόδου των οικονομικών καταστάσεων.  

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

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

προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 

Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να 

καταβληθεί είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης. 

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

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

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

καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, οι 

μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της 

προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από αναλογιστή με την 

χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την 

προεξόφληση χρησιμοποιείται το μέσο επιτόκιο του τελευταίου εξαμήνου  των μακροπρόθεσμων  
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ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου  εικοσαετούς διάρκειας. 

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

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

καταχωρούνται στα αποτελέσματα  ανάλογα με την υπολειπόμενη εργασιακή ζωή των εργαζομένων. 

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

όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

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

συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

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

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

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

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

Έσοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το χρόνο 

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

κέρδη. 

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

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

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

σε αυτά σύμφωνα με τις εκάστοτε φορολογικές διατάξεις. 

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

μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις προς συμψηφισμό, αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν 

θεωρείται πιθανή η πραγματοποίηση μελλοντικών φορολογητέων κερδών, τα οποία θα είναι επαρκή για το 

συμψηφισμό των σωρευμένων φορολογικών ζημιών. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προσδιορίζονται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές, οι οποίοι ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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8.11 Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα  
 
Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της μητρικής Εταιρείας είναι το Ευρώ. Συναλλαγές που αφορούν άλλα 

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

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

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες της ημέρας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από 

τις προσαρμογές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιλαμβάνονται στα κέρδη (ζημίες) από 

συναλλαγματικές διαφορές στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως. Τα οικονομικά στοιχεία 

της  θυγατρικής του εξωτερικού μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

που ίσχυαν την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών της ημερομηνίας ισολογισμού και των μέσων ισοτιμιών της περιόδου καθώς 

και από την επανεκτίμηση των εκ μεταφοράς ιδίων κεφαλαίων της οικονομικής μονάδας με την ισοτιμία της 

ημερομηνίας του ισολογισμού, καταχωρούνται στα ιδία κεφάλαια.  

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

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

διάρκεια της περιόδου. Δεν υπήρξαν ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι 

μετατρέψιμοι σε μετοχές που είναι μειωτικοί των κερδών κατά τις περιόδους στις οποίες αναφέρονται οι 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, και συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί μειωμένα κέρδη ανά μετοχή. 
 
8.13 Αναφορά ανά κλάδο δραστηριότητας  
 
Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σε δύο επιχειρησιακούς κλάδους, των ειδών γραφείου και αυτών των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις, και με βάση 

αυτή τη δομή παρουσιάζονται οι οικονομικές πληροφορίες ανά κλάδο δραστηριότητας. 

Πίνακας αποτελεσμάτων ανά κλάδο δραστηριότητας (1/7/2005 – 30/06/2006) 
 
 
 
 
 
 
Δραστηριότητα: Χονδρικό Εμπόριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 
 

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

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

Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως προ φόρων 271.136,14
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Δραστηριότητα:Χονδρικό Εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού 
γραφείου,συντήρηση,επισκευή 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 7.293.898,45

Μικτά αποτελέσματα(κέρδη) εκμ/σης 1.722.813,94

Κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 216.319,89

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

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

δραστηριοτήτων της εταιρείας (μεγαλύτερες του 95%), πραγματοποιείται στην Ελλάδα η οποία θεωρείται 

ως μία γεωγραφική περιοχή. 
 

Κατανομή  Πωλήσεων κατά γεωγραφική περιοχή (1/7/2005-30/06/2006) 
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΧΩΡΑ ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

% ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

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

 
 
Η ανάλυση των πωλήσεων ανά  ΣΤΑΚΟΔ έχει ως εξής: 
 

 ΣΤΑΚΟΔ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ 
 
518.4 Χονδρικό εμπόριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 20.749.865 17.696.358 
 
518.5 

Χονδρικό εμπόριο άλλων Μηχανών και εξοπλισμού 
Γραφείου 4.389.591 4.631.459 

 
725.0 

Συντήρηση και επισκευή Μηχανών γραφείου και 
εξοπλισμού Πληροφορικής 4.794259 2.684.878 

 
ΣΥΝΟΛΟ 29.933.715 25.012.695 

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

ουσιώδη επιρροή στη διαμόρφωση των οικονομικών και διαχειριστικών πολιτικών τους. Επίσης, 

συνδεδεμένα μέρη είναι τα μέλη της Διοίκησης του Ομίλου, συγγενικά πρόσωπα αυτών με πρώτο βαθμό 

συγγένειας, επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν ουσιώδη 

επιρροή. 

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

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

ίδια χρονική στιγμή για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη. 
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Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της 

οικονομικής χρήσης (01/07/2005) και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας 

στη λήξη της χρήσης, (30/06/2006), που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα 

μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

Ομιλος Εταιρεία

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών -68.114 915.661

β) Αγορές  αγαθών και υπηρεσιών -443 707.850
γ) Απαιτήσεις 195.872 200.872

δ) Υποχρεώσεις 0 0
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 
και μελών της διοίκησης 482.203 371.530
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικάστελέχη και μέλη της 
διοίκησης 60.669 54.996
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της διοίκησης. 90 90  
 

 

Στα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες απαλοιφές.  
 
 
8.15 Χρηματοοικονομικά 
 
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον ισολογισμό 

περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις, τις συμμετοχές και επενδύσεις και τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Η εταιρεία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για 

αντιστάθμισμα κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς.Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του 

περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες 

που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

συμψηφίζονται όταν η εταιρεία, σύμφωνα με τον νόμο, έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα 

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

υποχρέωση ταυτόχρονα. 

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

διαθέσιμα, τις απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες 

πραγματικές τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.  

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

κάποια από τα συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη, λόγω κυρίως της μεγάλης διασποράς του 

πελατολογίου της. 

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

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

            διαφοροποίηση συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
 
 
8.16 Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως αξιόγραφα διαθέσιμα για 

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

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

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

 

τιμών. 

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

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

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

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

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

συγκεκριμένες αγορές, από διαπραγματευτές αξιόγραφων ή από μοντέλα προεξόφλησης μελλοντικών 

ταμειακών ροών. Αναφορικά με τους διαθέσιμους προς πώληση μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι δεν 

διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται με εφαρμογή 

αποδεκτών τεχνικών αποτίμησης. 

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

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

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

λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. 

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

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

φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που καθιστά μη εφικτή την ανάκτηση του επενδυμένου κεφαλαίου στο εγγύς 

μέλλον. 

Τα έσοδα από τόκους και μερίσματα που αφορούν αξιόγραφα επενδύσεων, καταχωρούνται στον 

λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης. 

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

που η Εταιρία παύει να έχει τον έλεγχο των συμβατικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το 

χρηματοοικονομικό μέσο. Ο έλεγχος των δικαιωμάτων του χρηματοοικονομικού μέσου παύει να υφίσταται 

ή όταν πωληθεί ή όταν οι ταμιακές εισροές, που σχετίζονται με αυτό, μεταβιβαστούν σε ένα ανεξάρτητο 

τρίτο μέρος. 
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9. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30/06/05 ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΠΧΠ
 ( Ποσά σε ευρώ )

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Βάσει Ν.2190 
Εγγραφές 
αναπρ/γης  Βάσει ΔΛΠ 

Βάσει 
Ν.2190 

 Εγγραφές 
αναπρ/γης  Βάσει ΔΛΠ 

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Ενσώματα πάγια 1.941.339 0 1.941.339 2.418.249 0 2.418.249
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.032.382 -843.957 188.425 762.298 -537.654 224.644
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 0 0 0 0 0
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0 1.333.174 1.333.174 0 724.889 724.889
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 360.662 -180.000 180.662 389.462 -241.000 148.462
Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις 177.964 0 177.964 191.481 0 191.481

3.512.347 309.217 3.821.564 3.761.490 -53.765 3.707.725
Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Αποθέματα 4.733.510 -240.000 4.493.510 3.609.284 0 3.609.284
Εμπορικοί χρεώστες 8.983.152 -756.000 8.227.152 12.663.865 -230.000 12.433.865
Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 1.488.708 0 1.488.708 2.213.031 0 2.213.031
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 0 0 0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 899.287 0 899.287 416.650 0 416.650

16.104.657 -996.000 15.108.657 18.902.829 -230.000 18.672.829
Σύνολο ενεργητικού 19.617.004 -686.783 18.930.221 22.664.319 -283.765 22.380.554

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 2.972.250 0 2.972.250 2.972.250 0 2.972.250
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικ

0

0

ώ 0 0 0
Λοιπά αποθεματικά 1.558.125 1.814.915 3.373.040 1.587.230 1.179.443 2.766.673
Κέρδη/(ζημιές) εις νέον 2.352.129 -2.074.336 277.792 704.466 57.369 761.835

6.882.503 -259.421 6.623.082 5.263.946 1.236.812 6.500.758
Δικαιώματα μειοψηφίας 176 0 176 75 27 101
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.882.680 -259.421 6.623.258 5.264.020 1.236.839 6.500.859

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υ

0

π 212.987 163.013 376.000 209.162 267.838 477.000
Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000
Προβλέψεις 36.682 0 36.682 98.113 0 98.113

252.668 163.013 415.682 2.310.275 267.838 2.578.113
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 5.951.517 0 5.951.517 4.547.251 0 4.547.251
Λοιπές υποχρεώσεις 1.236.493 -590.375 646.118 2.535.473 -1.788.443 747.031
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.325.569 0 1.325.569 771.468 0 771.468
Δάνεια 3.968.077 0 3.968.077 7.235.833 0 7.235.833

12.481.656 -590.375 11.891.281 15.090.025 -1.788.443 13.301.582
Σύνολο υποχρεώσεων 12.734.324 -427.362 12.306.962 17.400.299 -1.520.604 15.879.695
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 19.617.004 -686.783 18.930.221 22.664.319 -283.765 22.380.554
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Βάσει Ν.2190 
Εγγραφές 
αναπρ/γης Βάσει ΔΛΠ 

Βάσει 
Ν.2190 

Εγγραφές 
αναπρ/γης  Βάσει ΔΛΠ 

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Ενσώματα πάγια 1.853.548 0 1.853.548 2.180.843 0 2.180.843
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 890.734 -792.975 97.759 613.911 -490.055 123.857
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοπ 4.672.778 -1.942.212 2.730.566 2.495.745 -1.193.449 1.302.296
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσ 0 977.660 977.660 0 654.937 654.937
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 360.662 -180.000 180.662 389.462 -241.000 148.462
Λοιπές μακροπρ.απαιτήσεις 147.639 0 147.639 153.632 0 153.632

7.925.361 -1.937.527 5.987.834 5.833.593 -1.269.566 4.564.027
Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Αποθέματα 3.070.673 0 3.070.673 2.933.480 0 2.933.480
Εμπορικοί χρεώστες 6.919.044 -140.000 6.779.044 10.477.621 -230.000 10.247.621
Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 910.584 0 910.584 3.225.406 0 3.225.406
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 0 0 0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 306.736 0 306.736 221.249 0 221.249

11.207.03

0

7 -140.000 11.067.037 16.857.757 -230.000 16.627.757
Σύνολο ενεργητικού 19.132.398 -2.077.527 17.054.871 22.691.350 -1.499.566 21.191.783

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 2.972.250 0 2.972.250 2.972.250 0 2.972.250
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίηση 0 0 0
Λοιπά αποθεματικά 3.530.802 590.375 4.121.177 3.544.808 -14.006 3.530.802
Κέρδη/(ζημιές) εις νέον 1.550.649 -2.066.540 -515.891 1.920 206.044 207.964

8.053.701 -1.476.165 6.577.53

0

6 6.518.978 192.038 6.711.016
Δικαιώματα μειοψηφίας 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.053.701 -1.476.165 6.577.53

0 0
6 6.518.978 192.038 6.711.016

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000
Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω 212.987 -10.987 202.000 209.162 96.838 306.000
Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις 3.000 0 3.000 3.000 0 3.000
Προβλέψεις 36.682 0 36.682 98.113 0 98.113

252.668 -10.987 241.682 2.310.275 96.838 2.407.113
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 4.850.411 0 4.850.411 3.729.107 0 3.729.107
Λοιπές υποχρεώσεις 903.086 -590.375 312.711 2.320.347 -1.788.443 531.904
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.104.454 0 1.104.454 576.810 0 576.810
Δάνεια 3.968.077 0 3.968.077 7.235.833 0 7.235.833

10.826.029 -590.375 10.235.654 13.862.097 -1.788.443 12.073.655
Σύνολο υποχρεώσεων 11.078.697 -601.362 10.477.335 16.172.372 -1.691.604 14.480.768
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρ 19.132.398 -2.077.527 17.054.871 22.691.350 -1.499.566 21.191.783
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10.         Επεξηγήσεις και αναλύσεις επι των στοιχείων του ισολογισμού (ποσά σε ευρώ) 
 
10. 1.     Ενσώματα πάγια 
 
10. 1.1   Ενσώματα πάγια εταιρείας 

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

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

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/05 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ
ΤΗ ΑΞΙΑ   
30/6/2005 

 Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων 
τεχνικά έργα     2.057.078  

  
142.544   2.199.622      549.566       247.491  

  
797.057 

  
1.402.565 

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

  
6.962 

  
1.019 

 Μεταφορικά μέσα          80.529  
  

(15.491)        65.039        69.306 
   

(8.202) 
  

61.104 
  

3.935 
 Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός        821.926  

  
549.173   1.371.098      488.521       109.254  

  
597.774 

  
773.324 

 ΣΥΝΟΛΟ    2.967.514  
  

676.226   3.643.740   1.113.966       348.932  
  

1.462.897 
  

2.180.843 
 

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

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

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/06 

ΑΝΑΠΟΣΒΕ
ΣΤΗ ΑΞΙΑ   
30/06/06 

 Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων 
τεχνικά έργα     2.199.622  

  
12.024   2.211.646      797.057 

   
257.934  

  
1.054.991 

  
1.156.655 

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

   
310           7.272 

  
709 

 Μεταφορικά μέσα          65.039                   -          65.039 61.104          3.084        64.188 
  

851 
 Επιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός     1.371.098  

  
328.858   1.699.956      597.774 

   
246.813       844.587 855.369   

 ΣΥΝΟΛΟ    3.643.740  
  

351.093 3.984.622   1.462.897 
   

508.141  1.971.038 
  

2.013.584 
 
 

10.1.2 Ενσώματα πάγια ομίλου  
ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

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

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/05 

 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤ

Η ΑΞΙΑ  
30/6/2005 

 Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων 
τεχνικά έργα   

  
2.081.758        223.170 

  
2.304.928 

  
553.648       256.844  

   
810.492     1.494.436  

 Μηχ-Τεχνικές εγκατ.& λοιπός 
μηχαν.εξοπλ.  

   
7.981                  -   

  
7.981 

  
6.573              389  

   
6.962            1.019  

 Μεταφορικά μέσα   
   

80.529  
  

(1.791) 
  

78.739 
  

69.306 
   

(6.173) 
   

63.133          15.606  

 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός   
  

1.100.652        661.727 
  

1.762.379 
  

717.375       137.815  
   

855.190        907.189  

 ΣΥΝΟΛΟ  
  

3.270.921        883.106 
  

4.154.027 
  

1.346.902       388.875  
   

1.735.777     2.418.249  
 

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

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

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/06 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤ
Η ΑΞΙΑ   
30/06/06 

 Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων 
τεχνικά έργα   

  
2.304.928            16.554 

  
2.321.482 

  
810.492 

   
273.245  

  
1.083.737 

  
1.237.745 

 Μηχ-Τεχνικές εγκατ.& λοιπός 
μηχαν.εξοπλ.  

   
7.981                   -   

  
7.981 

  
6.962 

   
310  

  
7.272 

  
709 

 Μεταφορικά μέσα   
   

78.739            (1.500) 
  

77.239 
  

63.133 
   

4.693  
  

67.826                9.413 

 Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός  
  

1.762.379          344.329 
  

2.106.708 
  

855.190 
   

285.291 
  

1.140.483           966.225 

 ΣΥΝΟΛΟ  
  

4.154.027          359.383 
  

4.513.410 
  

1.735.777 
   

563.541  
  

2.299.318 
  

2.214.092 
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10.2 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
10.2.1.  Αϋλα περιουσιακά στοιχεία εταιρείας 
 

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

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

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/05

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ
ΤΗ ΑΞΙΑ     

30/6/2005 

 Λογισμικά προγράμματα        164.305  
          
66.236  

     
230.541 

       
66.545  

        
40.139  

     
106.684  123.857 

 ΣΥΝΟΛΟ       164.305  
          
66.236  

     
230.541 

       
66.545  

        
40.139  

     
106.684  123.857 

 
ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

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

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/06

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ
ΤΗ ΑΞΙΑ      

30/06/06 

 Λογισμικά προγράμματα        230.541  
          
137.749  

     
368.290 

     
106.684 60.599 

     
167.283  201.007 

 ΣΥΝΟΛΟ       230.541  137.749 
     
368.290 

     
106.684 

         
60.599  167.283 201.007 

 
 
10.2.2 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία ομίλου 

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

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

Προσθήκες 
- Μειώσεις  30/06/05

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ
ΤΗ ΑΞΙΑ    

30/6/2005 

 Λογισμικά προγράμματα        429.001  
        
116.050  

     
545.051 

     
240.575 

        
79.832  

     
320.407  224.644 

 ΣΥΝΟΛΟ       429.001  
        
116.050  

     
545.051 

     
240.575 

        
79.832  

     
320.407  224.644 

 
 

ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

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

Προσθήκ
ες - 
Μειώσεις  30/06/06

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ
ΤΗ ΑΞΙΑ      

30/06/06 

 Λογισμικά προγράμματα        545.051  
        
214.514  

     
759.565 

     
320.407 

         
101.834  422.241 337.324 

 ΣΥΝΟΛΟ       545.051  
        
214.514  

     
759.565  

     
320.407 101.834 

     
422.241 337324 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CPI A.E. 
ΕΤΗΣΙΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  30/06/06 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/07/05 ΕΩΣ 30/06/06) 

 29

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

Λογιστική 
αξια % Συμμ. Αξία κτήσεως

Προβλέψεις 
υποτίμησης

Λ
Επωνυμια

Χώρα 
έδρας % Συμμ. Αξία κτήσεως

Προβλέψεις 
υποτίμησης

ογιστική 
αξια 

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

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

ΣΥΝΟΛΟ 2.495.745 1.193.449 1.302.296 2.495.745 1.193.449 1.302.296

30/6/2006 30/6/2005
Ποσά σε  €

 
Καμία από τις παραπάνω συνδεδεμένες εταιρίες δεν είναι εισηγμένη σε κάποιο Χρηματιστήριο Αξιών. 

H αποτίμηση αυτών έγινε με βάση την εσωτερική λογιστική αξία που προέκυψε από τους ισολογισμούς 

των θυγατρικών στις αντίστοιχες ημερομηνίες. Από την αποτίμηση αυτή προέκυψε υποτίμηση όπως 

εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα. Με την  λογιστικοποίηση της υποτίμησης αυτής η αξία που 

προέκυψε θεωρείται και ως εύλογη αξία. Η ενοποίηση των θυγατρικών  εταιριών έγινε με την μέθοδο 

της ολικής ενοποίησης. 
 
10.4 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις /υποχρεώσεις 
 

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005
Αναπροσαρμογή αποσβέσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων 122.208 172.049 110.851 156.818
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 102.400 73.600 102.400 73.600
Αποτίμηση συμμετοχών 459.023 459.024 459.023 459.024
Παροχές προσωπικού 32.259 20.216 0 0
Συμψηφιστέες φορολογικές ζημίες 49.286 0 0 0
προβλέψεις για υποτίμηση στοιχείων ενεργητικού 127.412 0 0 0
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους
Λοιπές υποχρεώσεις 0 -18.941 -34.504
Διαφορά απαιτήσεων/υποχρεώσεων 892.588 724.889 653.333 654.937

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της εταιρείας και του ομίλου είναι ανακτήσιμες μετά από 12 

μήνες. 

10.5. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  
Αφορά συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση ως κάτωθι: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΞΙΑ 
30/06/06 

ΑΞΙΑ 
30/6/2005 

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% 
 

ATKOSOFT AE 39.966 31.082 3,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 157.346 148.462  
 

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

αυτών. 

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

προς πώληση. Η εταιρεία παρακολουθεί τις εν λόγω επενδύσεις, διαπραγματεύεται την πώλησή τους, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πελάτες      6.140.308 
 

8.809.324 4.607.384      6.674.219  

Επιταγές εισπρακτέες     3.806.777 
 

3.624.541 
 

3.548.674      3.573.402  

ΣΥΝΟΛΟ   9.947.085 
 

12.433.865 
 

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

 
-  

 
-  

 
5.000      2.603.200  

Προκαταβολές για αγορές 
αποθεμάτων  

 
16.017 

 
25.203 

 
10.987           21.887  

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος            600.319  



CPI A.E. 
ΕΤΗΣΙΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  30/06/06 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/07/05 ΕΩΣ 30/06/06) 

 31

ενεργητικού  683.826 2.187.828 422.184 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

699.843 
 

2.213.031 
 

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

Ταμείο  
 

37.408 
 

46.081 
 

30.168 
  

24.813  

Καταθέσεις σε λογαριασμούς όψεως 
 

468.686 
 

370.569 
 

394814 
  

196.436  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

506.094 
 

416.650 
 

424.982 
  

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

 
3.082.776 

 
3.082.776 

  
3.082.776  

  
3.082.776  

Τακτικό αποθεματικό 
 

353.237 
 

339.231 
  

353.237  
  

339.231  

Εκτακτα αποθεματικά  
 

101.017 
 

101.017 
  

100.000  
  

100.000  
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών 
διατάξεων νόμων  

 
8.795 

 
8.795 

  
8.795  

  
8.795  

Λοιπά αποθεματικά   (766.686)    (765.146)   0    0 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

2.779.139 
 

2.766.673 
  

3.544.808 
  

3.530.802  
 
 
10.12 Δάνεια  

 

 

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

Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια  
 

1.000.000 
 

2.000.000 
  

1.000.000 
  

2.000.000  
 Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια 
πληρωτέα εντός των επόμενων 12 μηνών   1.000.000

 
1.000.000 

  
1.000.000  

  
1.000.000  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  5.070.000
 

6.235.833 
  

3.958.000 
  

6.235.833  

ΣΥΝΟΛΟ 7.070.000
 

9.235.833 5.958.000 
  

9.235.833  
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10.13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζόμενους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από 

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

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

καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, οι 

μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της 

προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από αναλογιστή με την 

χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method).  

Οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά χρήση έχουν ως εξής: 

 

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

Μισθωτοί         550.500
 

477.000 
 

390.500        306.000  

ΣΥΝΟΛΟ        550.500 
 

477.000 
 

309.500        306.000  
 
Σχετικά με τις υποθέσεις (παραδοχές) που έγιναν για τον υπολογισμό των ανωτέρω υποχρεώσεων 

σημειώνουμε αναλυτικότερα τα εξής: 

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

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

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

στα αποτελέσματα της εκτίμησης είναι οι οικονομικές υποθέσεις. Στην συνέχεια τίθενται οι 

δημογραφικές υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με τις μετακινήσεις μελών προς και από την ομάδα.  

Επιτόκιο Προεξόφλησης. 

Έχει γίνει υπόθεση επιτοκίου 4,41% ετησίως θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί ένα μέσο επίπεδο επιτοκίου 

της αγοράς( κρατικό ομόλογο 20ετές) με βάση τις διαμορφωμένες κατά την παραπάνω ημερομηνία 

συνθήκες. 

Αύξηση Αποδοχών 

Έχει γίνει υπόθεση αύξησης των αποδοχών κάθε μέλους με 2,5% ετησίως σαν αντιστάθμισμα του 

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

εργαζομένου. 

Δημογραφικές Υποθέσεις 

Οι υποθέσεις πού παρουσιάζονται παρακάτω αφορούν τα διάφορα αίτια αποχώρησης από την ομάδα. 

Θνησιμότητα 

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

χρησιμοποιηθεί ο ελληνικός  πίνακας ΕΑΕ1990 για άνδρες και γυναίκες. 

Νοσηρότητα 

Δεδομένου του μακροχρόνιου ορίζοντα της αποτίμησης λάβαμε υπόψη πιθανότητες νοσηρότητας 

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

ποσοστού νοσηρότητας στο 35%. 
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Ηλικίες Κανονικής Αποχώρησης 

Έχει χρησιμοποιηθεί το 60 έτος ηλικίας για τις γυναίκες και το 65 για τους άνδρες. 

Άλλα Αίτια Αποχώρησης 

Σαν άλλα αίτια αποχώρησης θεωρούμε την καταγγελία συμβάσεως και την αποχώρηση χωρίς 

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

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

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

αποχώρηση εκτιμήθηκε σε 4%. 
 
10.14 Λοιπές υποχρεώσεις  
  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

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

Επιταγές πληρωτέες 
 

547.450 
 

335.563 
 

421.000 
 

309.822  

Προκαταβολές πελατών  
 

117.663 
 

88.219 
 

90.083 
 

78.124  

Μερίσματα πληρωτέα 
 

-  
 

-  
 

-  
 

-  

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
 

111.224 
 

110.031 
 

75.934 
 

77.815  

Λοιπές υποχρεώσεις 
 

126.391 
 

213.218 
 

53.035 
 

66.143  

ΣΥΝΟΛΟ 
 

902.728 
 

747.031 
 

640.052 
 

531.904  
 
11. Επεξηγήσεις και αναλύσεις επι των αποτελεσμάτων χρήσεως 
 
11.1 Κύκλος εργασιών 
Αφορά  σε έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών  που αναλύονται ως εξής: 

30/6/2006 30/6/2005 30/6/2006 30/6/2005
Πωλήσεις εμπορευματων 24.969.582 27.176.791 22.327.817 25.131.899
Εσοδα από παροχή υπηρεσιων 4.964.133 4.461.870 2.684.878 2.550.182
ΣΥΝΟΛΟ 29.933.715 31.638.661 25.012.695 27.682.081

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε  € )

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

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

Κόστος πωλησεως εμπορευμάτων 19.139.475 20.311.840 17.152.395 19.563.175
Κόστος παροχής υπηρεσιών 4.449.059 4.361.194 2.435.032 2.368.531
ΣΥΝΟΛΟ 23.588.534 24.673.034 19.587.427 21.931.706

Ποσά σε ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Το κόστος παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνει έξοδα κατ’ είδος ως εξής: 
 
Κόστος Παροχής Υπηρεσιών 

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

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

(Ποσά σε  € )

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
11.3 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Το συνολικό κόστος προσωπικού το οποίο επιβάρυνε τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα 

διάθεσης και το κόστος εσόδων έχει ως εξής: 

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

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο  έχει ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ
30/6/2006 200 140

30/6/2005 211 154  
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11.4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

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

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
11.5 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

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

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.527.176 1.416.348 1.279.238 1.187.257
Λοιπές Αμοιβές-Παροχές Τρίτων 439.002 430.882 406.663 386.548
Εντυπα & Γραφική Υλη 812 2.454 624 2.066
Eνοίκια 366.615 358.646 321.964 304.397
Συνδρομές - Εισφορές 1.799 9.234 1.603 8.981
Αποσβέσεις 1.136.953 549.768 587.162 445.030
Τηλεπικοινωνίες 66.697 77.683 62.805 71.218
Λοιπά  έξοδα 242.961 554.652 380.489 771.578
Σύνολο 3.782.015 3.399.667 3.040.548 3.177.075

(Ποσά σε  € )

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
11.6 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. 
 Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμοζόταν στις ανώνυμες 

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

συντελεστής των επιχειρήσεων θα μειώνεται σταδιακά από 35% σε 25%. Συγκεκριμένα, για τη χρήση 

01/07/05-30/06/06 ο φορολογικός συντελεστής μειώθηκε στο 32% και για τη χρήση 01/07/06-30/06/07 

θα μειωθεί στο 29%, ενώ από τη χρήση 01/07/07 και μεταγενέστερα θα διαμορφωθεί στο 25%. 

Το σύνολο για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στα αποτελέσματα χρήσεως αναλύεται ως εξής: 

 

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

Φόρος Εισοδήματος Χρήσεως 149.935 242.506 149.935 177.230
Αναβαλλόμενος Φόρος -167.699 85.160 1.604 83.118
Σύνολο -17.764 327.666 151.539 260.348

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που  
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δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές μετά 

από έλεγχο οριστικοποιήσουν τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο 

βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το 

συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 

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

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

ελεγχθεί μέχρι και την χρήση 2005 Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί 

οριστικές για τις ανέλεγκτες χρήσεις. 

 

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

εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα 

αυτό.  

 
11.7 ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ. 
 Ο υπολογισμός των βασικών κερδών/ζημιών ανά μετοχή έχει ως εξής: 
 

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

Κέρδη(Ζημιές) μετά από φόρους 162454 667736 230.750 214.695
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών 9.907.500 9.907.500 9.907.500 9.907.500
Βασικά και μειωμένα κέρδη κατά μετοχή(ποσά σε ευρώ) 0,02 0,07 0,02 0,02
Κέρδη(Ζημιές) που αναλογούν στη Μητρική Εταιρία 162.462 667.710 230.750 214.695
Κέρδη(Ζημιές)ανά μετοχή που αναλογούν στη Μητρική Εταιρία(ποσά σε ευρώ) 0,02 0,07 0,02 0,02

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
11.8 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
Οι συνολικές αποσβέσεις με τις οποίες επιβαρύνθηκαν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, τα έξοδα 

διάθεσης και το κόστος εσόδων έχουν  ως εξής: 

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

Ενσώματων ακινητοποιήσεων 961.992 422.955 509.576 379.126
Άϋλα περουσιακά στοιχεία 240.088 144.789 142.713 83.880

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
12. Λοιπές επεξηγήσεις για τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων 
 
 
12.1 Λογιστικές μέθοδοι 
 Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 30.6.2005, όπως αυτός έχει συνταχθεί με 
βάση τα Δ.Π.Χ.Π..  
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12.2 Εταιρίες που ενοποιούνται και μέθοδος ενοποίησης τους  
Οι εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται 

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

τη μητρική εταιρεία, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Εταιρεία Ισοδύναμο % 
Συμμετοχής 

Μέθοδος       
Ενοποίησης Εδρα Εταιρείας Φορολογικός 

Ελεγχος έως 
Σχέση με 
Μητρική 

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

CPI CYPRUS LTD 100,00% Πλήρη μέθοδος Λευκωσία,Κύπρος 31/12/2005 Θυγατρική 
 
Η μητρική εταιρεία CPI A.E.έχει ελεχθεί φορολογικά μέχρι την χρήση 1/7/2001-30/6/2002 

Δεν υπάρχουν εταιρείες που να ενοποιούνται για πρώτη φορά στο εξάμηνο 1/7/2005-31/12/2005 
 
 
12.3 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη  
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμεύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων των 

εταιρειών του ομίλου.  

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

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

 

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

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

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  
 
 
 
 

Ταύρος, 2 /11 /2006 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &        Το  Εξουσιοδοτημένο Μέλος του Δ.Σ                   Ο Οικovoμικός   
Διευθύvωv Σύμβoυλoς                                                                                              Διευθυντής 
                  
 
 
 
 
 
 
Χρήστoς Παπαθάvoς           Κων/νος Χατζηαντώνης-Φωταράς    Κωνσταντίνος Σκούρας 
ΑΑΤ Κ045516        ΑΑΤ Κ071544         ΑΜΑΟΕΕ 14106 


	6.1 CPI AE  (μητρική εταιρεία) 

