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Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις της σε απλή και Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις της σε απλή και Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις της σε απλή και Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις της σε απλή και 

ενοποιηµένη βάση της περιόδου από 1ενοποιηµένη βάση της περιόδου από 1ενοποιηµένη βάση της περιόδου από 1ενοποιηµένη βάση της περιόδου από 1ηηηη Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουλίου 2007 έως 30ηηηη        

Σεπτεµβρίου 2007Σεπτεµβρίου 2007Σεπτεµβρίου 2007Σεπτεµβρίου 2007    

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου  1/7/2007-30/09/2007 της «CPI Ανώνυµος 

Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών» εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της 

εταιρείας την 5ης Νοεµβρίου 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 οικονοµικές 

καταστάσεις της περιόδου 1/7/2007-30/09/2007, οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα και έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας 

«www.cpi.gr».  
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1.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  01/07/2007-30/09//2007.  
     ποσά σε €. 
 

Σηµ.
01/7/2007-
30/09/2007

01/07/2006-
30/09/2006

01/7/2007-
30/09/2007

01/07/2006-
30/09/2006

Πωλήσεις 9.1 6.153.118 6.403.035 5.077.009 5.243.295

Κόστος Πωληθέντων 9.2 4.944.308 5.066.689 4.003.469 4.041.719

Μικτό Κέρδος 1.208.811 1.336.346 1.073.540 1.201.576

Έξοδα ∆ιάθεσης 9.5 -891.128 -531.367 -783.401 -440.550

Έξοδα ∆ιοίκησης 9.6 -571.637 -740.349 -407.245 -641.836

Λοιπά έκτακτα έξοδα/έσοδα 118.260 99.648 118.588 103.402

Αποτέλεσµα εκµετάλλευσης -135.694 164.278 1.482 222.592
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -
καθαρά -99.398 -101.807 -72.294 -81.365

Κέρδη προ φόρων -235.092 62.472 -70.812 141.227

Φόρος εισοδήµατος 9.7 8.578 98.871 67.877 102.205

Καθαρά κέρδη(-Ζηµίες) 
περιόδου -243.670 -36.400 -138.689 39.022
Κατανεµόµενα σε µετόχους της 
εταιρείας -243.664 -36.396 -138.689 39.022

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -6 -4 0 0

-243.670 -36.400 -138.689 39.022
Κέρδη µετά απο φόρους ανα 
µετοχή βασικά σε (€) 9.8 -0,025 0,004 -0,014 0,004

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ποσά σε € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 30/9/2007 30/6/2007 30/9/2007 30/6/2007

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Ενσώµατα πάγια 8.1 1.861.656 1.986.249 1.725.855 1.841.346
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 8.2 642.604 643.801 565.287 554.384

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται 8.3 1.302.296 1.302.296
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 8.4 794.159 802.737 563.898 631.775
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση 8.5 157.346 157.346 157.346 157.346
Λοιπές µακροπρ.απαιτήσεις 8.6 190.871 190.454 151.718 151.718

3.646.635 3.780.587 4.466.400 4.638.866

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Αποθέµατα 8.7 3.410.496 2.763.448 3.159.317 2.380.430
Εµπορικοί χρεώστες 8.8 10.615.771 11.840.715 8.026.965 8.762.204
Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 8.9 857.029 561.419 421.760 347.105
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 0 0 0 0
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8.10 393.073 1.001.966 93.239 355.468

15.276.368 16.167.548 11.701.281 11.845.208
Σύνολο ενεργητικού 18.923.003 19.948.134 16.167.681 16.484.073

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ιδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους 
µετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 5.2 2.972.250 2.972.250 2.972.250 2.972.250
Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης ξένων 
θυγατρικών 0 0
Λοιπά αποθεµατικά 8.11 2.779.139 2.779.139 3.544.808 3.544.808
Κέρδη/(ζηµιές) εις νέον -776.067 -532.402 -1.287.583 -1.148.894

4.975.322 5.218.986 5.229.475 5.368.164
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 64 70 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.975.386 5.219.056 5.229.475 5.368.164

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακρ/θεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 8.12 1.915.500 290.500 1.915.500 290.500

Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 8.13 642.600 673.600 456.600 456.600
Λοιπές µακροπρ.υποχρεώσεις 3.000 3.000 3.000 3.000
Προβλέψεις 7.8 298.431 275.427 298.431 275.427

2.859.531 1.242.527 2.673.531 1.025.527

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές 5.259.927 5.804.041 3.803.061 4.214.773
Λοιπές υποχρεώσεις 8.14 494.671 820.524 363.914 547.497
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 584.986 746.985 483.200 557.113
∆άνεια 8.12 4.748.501 6.115.001 3.614.500 4.771.000

11.088.086 13.486.551 8.264.675 10.090.383

Σύνολο υποχρεώσεων 13.947.617 14.729.078 10.938.206 11.115.910
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και 
υποχρεώσεων 18.923.003 19.948.134 16.167.681 16.484.073

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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3.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

∆ικαιώµατα

µειοψηφίας

Υπόλοιπα 01/07/2006 2.972.250 3.082.776 -317.643 -864.118 66 4.873.331
Αποτέλεσµα περιόδου -36.396 0 -36.396
Επαναπροσδιορισµός αξίας 
επενδύσεων 0 0
Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις 0 0
∆ιαγραφή άυλων στοιχείων και 
επαναπροσδιορισµός αξίας των 
υπολοίπων 0 0
∆ιανεµηθέντα κέρδη 0 0 , 0
Μεταβολές δικαιωµάτων 
µειοψηφιας κ.λ.π 0 27 -4 23
Αναδιατύπωση των προβλέψεων 
για παροχές στο προσωπικό 0 0 0
Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης 
φορολογίας 0 0

Υπόλοιπα 30/09/2006 2.972.250 3.082.776 -317.643 -900.486 62 4.836.958
0

Υπόλοιπα 01/07/2007 2.972.250 3.082.776 -303.637 -532.402 70 5.219.056
Αποτέλεσµα περιόδου -243.664 -6 -243.670
Επαναπροσδιορισµός αξίας των 
υπολοίπων 0 0
Ιδιες Μετοχές 0,00 0,00
Μεταβολές δικαιωµάτων 
µειοψηφιας κ.λ.π 0,00 0,00
Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης 
φορολογίας 0 0
∆ιανεµηθέντα κέρδη 0
Μείωση µετοχ. Κεφαλαίου µε 
αύξηση αποθεµατικών 0
Επανεκτίµηση συµψηφιστέας 
φορολ. Ζηµιάς 0

0
Υπόλοιπα 30/09/2007 2.972.250 3.082.776 -303.637 -776.067 64 4.975.386

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 01/07/2006 2.972.250 3.082.776 462.032 -1.363.734 5.153.323
Αποτέλεσµα περιόδου 39.019 39.019
Επαναπροσδιορισµός αξίας επενδύσεων 0 0
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0 0

∆ιαγραφή άυλων στοιχείων και 
επαναπροσδιορισµός αξίας των υπολοίπων 0 0
∆ιανεµηθέντα κέρδη 0 0 0
Αναδιατύπωση των προβλέψεων για παροχές 
στο προσωπικό 0 0

Αναπροσαρµογές αναβαλλόµενης φορολογίας 0 0
Υπόλοιπα 30/09/2006 2.972.250 3.082.776 462.032 -1.324.715 5.192.343

Υπόλοιπα 01/07/2007 2.972.250 3.082.776 462.032 -1.148.894 5.368.164
Αποτέλεσµα περιόδου -138.689 -138.689

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 30/09/2007 2.972.250 3.082.776 462.032 -1.287.583 5.229.475

Ποσά σε  €

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
από έκδοση 
µετοχών υπέρ 

το άρτιο

Αποθεµατικά
Σωρευµένα 
Κέρδη/Ζηµιές

Σύνολο ιδίων 
Κεφαλαίων
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4.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά σε ευρώ

Λειτουργικές δραστηριότητες
 01/07/2007-
30/09/2007 

 01/07/2006-
30/09/2006 

 01/07/2007-
30/09/2007 

 01/07/2006-
30/09/2006 

Κέρδη πρό φόρων -235.092 62.472 -70.812 141.224
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 228.468 197.595 202.627 171.264
Προβλέψεις -31.000 11.250 0 11.250
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -3.692 0 -3.692
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξoδα,κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 6.655 1.315 6.655 1.315
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 99.398 102.180 72.294 81.722

Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση /(αύξηση) αποθεµάτων -647.048 -195.386 -778.887 -280.702
Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων 928.917 237.659 660.584 390.088

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) -1.008.961 166.211 -646.203 185.624
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα -99.398 -102.180 -72.294 -81.722
Καταβληµένοι φόροι 0 0 0
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -758.060 477.424 -626.036 616.372
Επενδυτικές δραστηριότητες:

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0 0 0 0
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων -119.933 -80.067 -115.293 -79.223

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 10.600 65 10.600 65
Τόκοι εισπραχθέντες 
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Εισπράξεις από  διανοµή κεφαλαίου θυγατρικής

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -109.333 -80.002 -104.693 -79.158
Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 8.773.995 5.394.357 8.752.441 4.427.864
Εξοφλήσεις δανείων -8.515.495 -5.915.356 -8.283.941 -5.114.863
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) 0 0 0
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 0 0
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηµατοοικονοµικές 
δραστηριότητες (γ) 258.500 -520.999 468.500 -686.998,87
Καθαρή αύξηση /(µείωση) ταµειακών διαθεσίµων και 
ισοδ . Περιόδου (α)+(β)+(γ) -608.894 -123.577 -262.230 -149.785
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 1.001.966 506.094 355.468 424.983

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 393.073 382.517 93.239 275.198

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οι σηµειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ανωτέρω  ετησίων 
οικονοµικών καταστάσεων της 30/09/2007. 
 
5.  Σύσταση και δραστηριότητα εταιρείας και θυγατρικών 
 
    Ο Όµιλος εταιρειών της ‘’CPI A.Ε.’’  δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής. 
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 A.E.’’   περιλαµβάνει τις παρακάτω εταιρείες (µητρική & θυγατρικές):   
 
5.1  ‘’CPI A.E.’’   (µητρική εταιρεία) 
 
Η ‘’CPI A.E.’’ 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 ολοκληρωµένο σύστηµα εµπορικών 
υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης. Πιο συγκεκριµένα η Εταιρεία 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). Eπίσης παρέχει υπηρεσίες επισκευών, συµβολαίων 
συντήρησης, εκπαιδεύσεων καθώς και επί τόπου επίλυσης τεχνικών προβληµάτων. 
 
To 2000, η ‘’CPI Α.Ε.’’   εισήλθε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 
Τα κυριότερα στοιχεία της εταιρείας είναι: 

• Έδρα: ∆ήµος Ταύρου 
• Ταχυδροµική διεύθυνση: Ραφαηλίδου 1, ΤΚ 177 78 Ταύρος 
• ∆ιάρκεια εταιρείας: 100  έτη          

 

5.2  Μετοχικό Κεφάλαιο  

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

εξής: 

 

 
 
 

 

 

5.3  Η Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής εταιρείας είναι: 
1 Παπαθάνος Χρήστος του 

Αριστείδη 
Πρόεδρος και 
∆ιευθύνων 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 Γαλουζίδης Μιχάλης του 
Φραγκίσκου 

Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
µέλος 

5 Σκούρας Κων/νος του Χρήστου Μέλος Εκτελεστικό µέλος 
6 Πίγκα Ελένη  του ∆ηµητρίου                                    Μέλος Εκτελεστικό µέλος 
7 Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του 

Γεωργίου 
Μέλος Μη Εκτελεστικό µέλος        

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΤ. 
ΑΞΙΑ 

ΜΕΤΟΧΗΣ 

Κοινές µετοχές  9.907.500 0,30 Ευρώ 
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5.4  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 Μάϊο 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 ΑΕ’’ εξειδικεύεται σε πωλήσεις  Συστηµάτων Πληροφορικής και στην παροχή υπηρεσίών 

Υποστήριξης Προιόντων και Λύσεων Πληροφορικής. 

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

 

5.5  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 ∆ηµοκρατία 

όσο και στην Μέση Ανατολή και στις πρώην Σοβιετικές ∆ηµοκρατίες. 

Το ποσοστό συµµετοχής της CPI AE είναι 100%. (Τον Μάρτιο του 2004 η ‘’CPI A.E.’’, εξαγόρασε 

το 100% των µετοχών της). 

 
6. Βάση παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
 
6.1 Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
 
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 

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 
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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 1/7/2007-30/09/2007, έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 5η Νοεµβρίου 

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. Βασικές Λογιστικές Αρχές  
 
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 
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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 διατίθενται 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 
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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 υπαλλήλους 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: 

α) υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιροµένη υποχρέωση ως αποτέλεσµα παρελθόντων 

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

γ) είναι εφικτό να προσδιοριστεί αξιόπιστα το ποσό της υποχρέωσης. 

 
7.9 Έσοδα-Έξοδα  
 
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. 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν είναι δεδουλευµένα. 

 
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 
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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 (1/7/2007 – 30/09/2007). 

 
∆ραστηριότητα: Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

περιφερειακών Ποσά σε €
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 3.540.640
Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη) εκµ/σης 743.534
Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.036
Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 142.876

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη) Χρήσεως προ φόρων -49.568  
 
 
 

∆ραστηριότητα:Χονδρικό Εµπόριο άλλων µηχανών και εξοπλισµού 
γραφείου,συντήρηση,επισκευή Ποσά σε €

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 1.536.369
Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη) εκµ/σης 330.005
Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 445
Κέρδη προ φόρων,χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 61.233

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη) Χρήσεως προ φόρων -21.244  
 

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

δραστηριοτήτων της εταιρείας 95%, πραγµατοποιείται στην Ελλάδα η οποία θεωρείται ως µία 

γεωγραφική περιοχή. 

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

518.4 Χονδρικό εµπόριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 3.921.225 3.540.640

518.5
Χονδρικό εµπόριο άλλων Μηχανών και 
εξοπλισµού Γραφείου 950.377 950.377

725.0
Συντήρηση και επισκευή Μηχανών γραφείου 
και εξοπλισµού Πληροφορικής 1.281.516 585.993

ΣΥΝΟΛΟ 6.153.118 5.077.009

 
 
 
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. 

Όλες οι συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου, περιλαµβανοµένων των επιτοκίων και 

εξασφαλίσεων, και των συνδεδεµένων µερών πραγµατοποιούνται ουσιαστικά µε όρους 

όµοιους µε εκείνους που ίσχυαν την ίδια χρονική στιγµή για παρόµοιες συναλλαγές µε µη 

συνδεδεµένα µέρη. 

 

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

της οικονοµικής χρήσης (01/07/2007-30/09/2007) και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της περιόδου, (30/09/2007), 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. 211.238 211.238
MDI A.E. 19.471 19.471
ΣΥΝΟΛΑ 211.238 19.471 230.709

Αγοράζουσα Εταιρεία

∆ιεταιρικές Αγορές- Πωλήσεις την περίοδο 1/7/2007- 30/09/2007

 

 

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

CPI A.E. 145.583 145.583
MDI A.E. 78.841 78.841
ΣΥΝΟΛΑ 145.583 78.841 224.424

∆ιεταιρικές Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις την  30/09/2007

Εχουσα την υποχρέωση

Εταιρεία 

 

 

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

ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ

Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 248.716 88.298
∆ιευθυντικά Στελέχη 60.122 60.122

ΣΥΝΟΛΟ 308.838 148.420  
 
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 – Παράγοντες κινδύνου. 
 
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. 

 
 
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 
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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 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

CPI 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 7.981 457 8.438 7.272 269 7.541 897
Μεταφορικά µέσα 65.039 45.902 110.941 64.188 -8.081 56.107 54.834
Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 1.699.956 361.605 2.061.561 844.587 338.005 1.182.592 878.969

ΣΥΝΟΛΟ 3.984.622 414.571 4.399.193 1.971.038 586.810 2.557.848 1.841.346

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

CPI 30/6/2007
Προσθήκες - 
µειώσεις 30/9/2007 30/6/2007

Προσθήκες - 
µειώσεις 30/9/2007

Κτήρια εγκ/σεις κτηρίων- 
Τεχνικά έργα 2.218.254 0 2.218.254 1.311.608 64.124 1.375.732 842.522
Μηχ. -Τεχνικές εγκατ. & 
λοιπός εξοπλ/σµός 8.438 0 8.438 7.541 80 7.621 816
Μεταφορικά µέσα 110.941 17.037 127.978 56.107 1.644 57.751 70.227
Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 2.061.561 14.301 2.075.862 1.182.592 80.981 1.263.573 812.290

ΣΥΝΟΛΟ 4.399.194 31.338 4.430.532 2.557.848 146.829 2.704.677 1.725.855

8.1.2. Eνσώµατα πάγια οµίλου.

OMIΛΟΣ 30/6/2006 µειώσεις 30/6/2007 30/6/2006 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 7.981 457 8.438 7.272 269 7.541 897
Μεταφορικά µέσα 77.239 39.902 117.141 67.826 -8.939 58.887 58.254
Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 2.106.708 365.570 2.472.278 1.140.481 376.900 1.517.381 954.897

ΣΥΝΟΛΟ 4.513.410 412.536 4.925.946 2.299.316 640.381 2.939.697 1.986.249

ΟΜΙΛΟΣ 30/6/2007
Προσθήκες - 
µειώσεις 30/9/2007 30/6/2007

Προσθήκες - 
µειώσεις 30/9/2007

Κτήρια εγκ/σεις κτηρίων- 
Τεχνικά έργα 2.328.090 0 2.328.090 1.355.888 68.040 1.423.928 904.162
Μηχ. -Τεχνικές εγκατ. & 
λοιπός εξοπλ/σµός 8.438 0 8.438 7.541 80 7.621 816
Μεταφορικά µέσα 117.141 17.037 134.178 58.887 1.878 60.765 73.413
Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 2.472.278 18.941 2.491.219 1.517.381 90.572 1.607.953 883.266

ΣΥΝΟΛΟ 4.925.946 35.978 4.961.924 2.939.697 160.571 3.100.268 1.861.656

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αναπόσβ. 
Αξία 

30/06/2007

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Αναπόσβ. 
Αξία 

30/09/2007

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αναπόσβ. 
Αξία 

30/06/2007

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Αναπόσβ. 
Αξία 

30/09/2007
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8.2 Αϋλα περιουσιακά στοιχεία  
8.2.1.  Αϋλα περιουσιακά στοιχεία εταιρείας 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

CPI 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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

CPI 30/6/2007
Προσθήκες - 
µειώσεις 30/9/2007 30/6/2007

Προσθήκες - 
µειώσεις 30/9/2007

Λογισµικά 
προγρ/τα 801.103 55.261 856.364 246.719 44.358,04 291.077,04 565.287

ΣΥΝΟΛΟ 801.103 55.261 856.364 246.719 44.358 291.077 565.287

8.2.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία οµίλου.

OMIΛΟΣ 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

ΟΜΙΛΟΣ 30/6/2007
Προσθήκες - 
µειώσεις 30/9/2007 30/6/2007

Προσθήκες - 
µειώσεις 30/9/2007

Λογισµικά 
προγρ/τα 1.193.397 55.261 1.248.658 549.597 56.457 606.054 642.604

ΣΥΝΟΛΟ 1.193.397 55.261 1.248.658 549.597 56.457 606.054 642.604

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αναπόσβ. 
Αξία 

30/09/2007

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αναπόσβ. 
Αξία 

30/06/2007

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αναπόσβ. 
Αξία 

30/06/2007

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αναπόσβ. 
Αξία 

30/09/2007
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8.3 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται  

Οι συµµετοχές της µητρικής εταιρίας σε συνδεδεµένες εταιρίες αναλύονται ως εξής: 

 
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. 
 
8.4 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις /υποχρεώσεις. 
 

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους 30/9/2007 30/6/2007 30/9/2007 30/6/2007
Αναπροσαρµογή αποσβέσεων άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων 114.444 151.236 43.616 60.280
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 90.750 105.270 90.750 105.270
Αποτίµηση συµµετοχών 358.612 415.990 358.612 415.990
Παροχές προσωπικού 99.717 113.164 53.217 50.234
Προβλέψεις για υποτίµηση στοιχείων του 
ενεργητικού 130.636 17.078 17.703 0
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους 0 0 0 0
Λοιπές υποχρεώσεις 0 0 0 0
∆ιαφορά απαιτήσεων και υποχρεώσεων 794.159 802.737 563.898 631.775

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

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

8.5 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση.  

Αφορά συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση ως 

κάτωθι: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Xώρα 
έδρας % Συµµ.

Αjξία 
κτήσης 

Προβλ. 
Υποτίµ.

Λογιστική 
αξία % Συµµ.

Αjξία 
κτήσης 

Προβλ. 
Υποτίµ.

Λογιστική 
αξία

ΠΑΡΚΟ Επιχειρίσεων Υψηλής 
Τεχνολογίας & Έρευνας 
«Τεχνοπολη – Ακρόπολη» Α.Ε. ΕΛΛΑΣ 0,90% 51.000 3.000 48.000 0,90% 51.000 3.000 48.000

FIBER SYSTEMS & NETWORKS  
AE ΕΛΛΑΣ 45,00% 162.380 93.000 69.380 45,00% 162.380 93.000 69.380

ATKOSOFT AE ΕΛΛΑΣ 3,60% 184.966 145.000 39.966 3,60% 184.966 145.000 39.966

ΣΥΝΟΛΟ 398.346 241.000 157.346 398.346 241.000 157.346

30/9/2007 30/6/2007

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 1.299.296

CPI 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

30/9/2007 30/6/2007

Ποσά σε  €
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Η αποτίµηση των εν λόγω συµµετοχών έγινε στην ανωτέρω αξία 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 συµµετοχής είναι ποσοστό 1,3% του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων  του 

Οµίλου), δεν θα είχε ουσιώδη  επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις. 

8.6 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις.  
Αφορά δοσµένες εγγυήσεις για ενοίκια κτιρίων και αυτοκινήτων, ∆ΕΗ, ΟΤΕ.  
 
8.7 Αποθέµατα.  
Αφορούν αποθέµατα εµπορευµάτων  
 
8.8 Εµπορικοί χρεώστες. 
 

30/9/2007 30/6/2007 30/9/2007 30/6/2007
Πελάτες 7.864.335 8.688.221 5.384.249 5.715.949
Επιταγές εισπρακτέες 2.710.866 3.104.686 2.603.747 3.000.048
Γραµµάτια εισπρακτέα 40.570 47.808 38.970 46.208

ΣΥΝΟΛΟ 10.615.771 11.840.715 8.026.965 8.762.205

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
8.9 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος Ενεργητικού. 
 

30/9/2007 30/6/2007 30/9/2007 30/6/2007
Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων 
επιχειρήσεων 0 0 1.100 1.100
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 142.053 30.959 85.155 14.135
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 714.976 530.869 335.505 331.870

ΣΥΝΟΛΟ 857.029 561.828 421.760 347.105

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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8.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

30/9/2007 30/6/2007 30/9/2007 30/6/2007
Ταµείο 39.712 29.788 31.964 21.196
Καταθέσεις σε λογαριασµούς όψεως 353.360 972.179 61.274 334.272

ΣΥΝΟΛΟ 393.073 1.001.966 93.239 355.468

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
8.11  Λοιπά αποθεµατικά  

 
 

 
 
 
8.12 ∆άνεια  
 

30/9/2007 30/6/2007 30/9/2007 30/6/2007
Μακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια 1.915.500 290.500 1.915.500 290.500
Μακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια 
πληρωτέα εντός των επόµενων 12 µηνών 1.249.500 1.166.000 1.249.500 1.166.000
Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια 3.499.001 4.949.001 2.365.000 3.605.000

ΣΥΝΟΛΟ 6.664.001 6.405.501 5.530.000 5.061.500

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
8.13  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 ∆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).  

Οι υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά χρήση έχουν  ως εξής: 

 

30/9/2007 30/6/2007 30/9/2007 30/6/2007
Μισθωτοί 642.600 673.600 456.000 456.000

ΣΥΝΟΛΟ 642.600 673.600 456.000 456.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

30/9/2007 30/6/2007 30/9/2007 30/6/2007
∆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 101.016 101.017 100.000 100.000
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 2.779.138 2.779.139 3.544.808 3.544.808

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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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 4,33% 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  

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%. 

 

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%. 

 
8.14 Λοιπές υποχρεώσεις  
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30/9/2007 30/6/2007 30/9/2007 30/6/2007
Επιταγές πληρωτέες 63.147 395.268 63.147 248.176
Προκαταβολές πελατών 237.569 237.618 211.494 216.622
Μερίσµατα πληρωτέα 0 0 0 0
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις 113.483 113.216 74.434 71.401
Λοιπές υποχρεώσεις 25.002 74.422 14.840 11.299

ΣΥΝΟΛΟ 439.200 820.524 363.914 547.497

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
9  Επεξηγήσεις και αναλύσεις επι των αποτελεσµάτων χρήσεως 
 

9.1 Κύκλος εργασιών 
Αφορά  σε έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων και παροχή υπηρεσιών  που αναλύονται ως 
εξής: 

30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Πωλήσεις εµπορευµατων 4.871.602 5.328.439 4.491.016 4.694.708

Εσοδα από παροχή υπηρεσιών 1.281.516 1.074.596 585.993 548.587

ΣΥΝΟΛΟ 6.153.118 6.403.035 5.077.009 5.243.295

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε  € )

 
9.2 Κόστος πωληθέντων 

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

Ποσά σε ευρώ 30/9/2007 30/6/2007 30/6/2007 30/6/2006
Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων 3.741.160 4.067.388 3.486.802 3.560.043
Κόστος παροχής υπηρεσιών 1.203.148 999.301 516.667 481.676

ΣΥΝΟΛΟ 4.944.308 5.066.689 4.003.469 4.041.719

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

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

30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 605.709 474.834 244.770 213.367
Αµοιβές Τρίτων 165.837 108.987 10.669 15.761
Έξοδα κάλυψης εγγυήσεων πωλήσεων 155.769 169.480 114.167 137.580
Τηλεπικοινωνίες -2.797 6.715 -3.729 3.347
Ενοίκια 84.247 95.178 41.209 40.223
Συνδροµές-εισφορές 3.292 868 3.012 847
Αποσβέσεις 77.351 33.702 54.433 18.802
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Λοιπά 113.740 109.536 52.135 51.749

Σύνολο 1.203.147 999.301 516.667 481.676

(Ποσά σε  € )

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

9.4  ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

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

έξοδα διάθεσης και το κόστος εσόδων έχει ως εξής: 
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ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

(Ποσά σε  € )

Μισθοί και ηµεροµίσθια 1.101.063 948.218 668.422 653.729
Κοινωνική ασφάλιση 251.211 235.581 158.401 158.584
Λοιπές παροχές 26.597 15.105 11.626 12.393

Σύνολο 1.378.871 1.198.904 838.449 824.706

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στον Όµιλο  έχει ως εξής: 

 

 

 

9.5 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

 

 

9.6 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

 

 (Ποσά σε €) 30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 325.534 312.166 182.085 256.446
Λοιπές Αµοιβές-Παροχές Τρίτων 131.553 115.561 104.037 100.565
Εντυπα & Γραφική Υλη 906 5.532 899 5.316
Eνοίκια 27.971 90.104 29.673 76.844
Συνδροµές - Εισφορές 4.242 12.638 4.329 12.071
Αποσβέσεις 8.871 182.149 9.011 170.718
Τηλεπικοινωνίες 3.497 10.481 3.305 9.768
Λοιπά  έξοδα 69.062 15.351 73.906 10.107

Σύνολο 571.637 743.983 407.245 641.836

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

 

 

 

9.7 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ. 

30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006
(Ποσά σε  € )

Αµοιβές και έξοδα 
προσωπικού 447.628 411.904 411.593 354.894
Αµοιβές Τρίτων 93.570 17.993 44.262 0
Έξοδα Προβολής και 
∆ιαφήµισης 0 6.500 18.458 6.400
Εντυπα & Γραφική Υλη 1.110 0 553 0
Τηλεπικοινωνίες 2.163 0 -2.182 0
Ενοίκια 66.170 0 59.884 0
Συνδροµές-εισφορές 5.738 0 5.181 0
Λοιπά 274.749 94.970 245.652 79.257

Σύνολο 891.128 531.367 783.401 440.550

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ

30/9/2007 193 128

30/9/2006 197 137
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 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%. 

Το σύνολο για φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στα αποτελέσµατα χρήσεως 

αναλύεται ως εξής: 

 

30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Φόρος Εισοδήµατος Χρήσεως 0 33.497 0 33.497
Αναβαλλόµενος Φόρος 8.578 65.375 67.877 68.708

Σύνολο 8.578 98.871 67.877 102.205

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 βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές 

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

χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 

Η µητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 01/07/2001-

30/06/2002, η θυγατρική εταιρία «MDI Α.Ε.» µέχρι και την χρήση 30/06/02, ενώ η θυγατρική 

CPI CYPRUS LTD  έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση 2005 Κατά συνέπεια οι φορολογικές 

υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις ανέλεγκτες χρήσεις. 

Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν 

στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις 

σε σχέση µε το θέµα αυτό.  
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9.8 ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ. 

 Ο υπολογισµός των βασικών κερδών/ζηµιών ανά µετοχή έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε € 30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006
Κέρδη(Ζηµιές) µετά από φόρους -243.670 -40.033 -124.409 39.019
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών 9.907.500 9.907.500 9.907.500 9.907.500
Βασικά και µειωµένα κέρδη κατά µετοχή (ποσά σε 
ευρώ) -0,0246 -0,0040 -0,0126 0,0039
Κέρδη (Ζηµιές) που αναλογούν στη Μητρική Εταιρία -243.664 -40.029 -124.409 39.019
Κέρδη (Ζηµιές) ανά µετοχή που αναλογούν στη 
Μητρική Εταιρία (ποσά σε ευρώ) -0,025 -0,004 -0,013 0,004

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
10. Λοιπές επεξηγήσεις για τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων 
 
10.1 Λογιστικές µέθοδοι. 
 
 Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 30.6.2006, όπως αυτός έχει 
συνταχθεί µε βάση τα ∆.Π.Χ.Π..  
 
10.2 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 

∆εν υπάρχουν εταιρείες που να ενοποιούνται για πρώτη φορά στη χρήση 1/7/2006-31/12/2007 

 
10.3 Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη  
 
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη ή άλλου τύπου δεσµεύσεις επί των παγίων περιουσιακών 

στοιχείων των εταιρειών του οµίλου.  

 
10.4 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.  

10.5 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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.  

 
 

Ταύρος, 4/11/2007 
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Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. &      Το  Εξουσιοδοτηµένο Μέλος              Ο Οικovoµικός   
∆ιευθύvωv Σύµβoυλoς                                                           ∆ιευθυντής   
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