CPI AE HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
απο 1 Ιουλίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2009 (δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/1920. άρθρο 135 για επιχειρήσεις
που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ).
(Τα αναφερόµενα κατωτέρω ποσά είναι σε€)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την
Οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ''CPI AE.'' Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε
είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται
οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
Αρµόδια Υπηρεσία: Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, Γενική ∆/νση Εσωτ. Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Α.Ε. & Πίστεως.

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας: www.cpi.gr
Ηµεροµηνία Έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας : 20 Μαϊου 2009
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Καγιούλης Ευστάθιος
Ελεγκτική Εταιρεία : PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ
Τύπος Έκθεσης επισκόπησης :∆εν απαιτείται - Ανέλεγκτη Ενδιάµεση Οικονοµική Κατάσταση
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

31/3/2009

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από Πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόµενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

30/6/2008

1/7/2008 31/3/2009

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας (α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α)+(β)

901.617
1.034.126
1.069.572
2.721.479
6.415.675
1.368.622

1.159.699
901.387
1.411.843
2.471.572
8.891.380
1.494.260

157.346
13.668.436

157.346
16.487.487

2.972.250
1.635.030
4.607.280
4.607.280

2.972.250
1.508.259
4.480.509
66
4.480.575

750.000
455.170
2.656.500
5.199.486
9.061.157
13.668.436

1.249.500
678.212
3.532.000
6.547.200
12.006.912
16.487.487

0

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / Μείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)

Τρέχουσα περίοδος

Συγκρίσιµη
περίοδος

Τρέχουσα περίοδος

Συγκρίσιµη
περίοδος

1/7/2008 31/3/2009

1/7/2007 31/3/2008

1/01/2009 31/3/2009

1/01/200831/3/2008

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά
εκφρασµένα σε €

Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη/(ζηµίες)
Κέρδη/(ζηµιές ) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη/(-ζηµιές) µετά από φόρους
Κατανέµονται σε :
Μετόχους Εταιρείας
Μετόχους Μειοψηφίας
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων

19.083.387
4.921.655

23.547.790
4.900.951

5.834.363
1.860.292

8.165.684
1.918.393

748.165
489.175
23.729

634.269
306.207
-218.782

640.451
558.167
36.306

606.104
497.538
338.984

23.729
0
0,0024

-218.770
-13
-0,0221

36.306
0
0,0037

338.985
-2
0,0342

1.336.556

1.450.678

828.190

844.135

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες:
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης µε απορρόφηση της, κατά 100% θυγατρικής εταιρείας
MDI A.E.'', στα ποσά της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται και εκείνα της απορροφηθείσας. Οι συγκρίσεις γίνονται µε τα ποσά του
Οµίλου των αντιστοίχων προηγουµένων περιόδων.
2. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επι των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και του οµίλου.
3. Οι εταιρείες του οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους , ποσοστό, και µέθοδο ενοποίησης
που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις είναι οι εξής:
%

Μέθοδος

Συµµετοχής

Ενοποίησης

100%

ολική

Χώρα
Εγκατάστασης
Κύπρος

Εδρα Εταιρείας
Λεµεσός

4. Στα ποσά της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται και τα ποσά της θυγατρικής εταιρείας ''CPI CYPRUS LTD'', η οποία δεν
έχει οικονοµική δραστηριότητα και το σύνολο του ενεργητικού της ανέρχεται σε 247€.
5.Οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 30/06/2006 έως 30/06/2008 της µητρικής εταιρείας, για τις χρήσεις
30/06/2007 έως 31/12/2008 και της απορροφηθείσας θυγατρικής'' MDI A.E.'' δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές
αρχές και υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων όταν αυτές ελεγχθούν και
οριστικοποιηθούν, το ποσό των των οποίων δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί αξιόπιστα.
6. ∆εν διενεργήθηκαν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, για επιδικες ή υπο διαιτησία διαφορές
καθώς επίσης <<Λοιπές Προβλέψεις>>.
7. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας

1/7/2007 31/3/2008

489.175

306.207

702.513
-309.285
0

702.288
-31.000
0

8.023
258.990

12.226
328.062

-249.907
2.858.360
-1.472.800

-767.330
1.638.201
-800.445

-258.990
0
0
2.026.079

-328.062
-312.206
0
747.941

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
CPI CYPRUS LTD

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Παπαθάνος Χρήστος, Τόλης Νικόλαος,
Κουραπίδης Σωκράτης, Γαλουζίδης Μιχάλης, Σκούρας Κων/νος
Πίγκα Ελένη, Ζαριφόπουλος Παναγιώτης.

-100

0

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων

-488.641

-472.313

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων
παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

6.524

12.611

-482.217

-459.703

0
20.762.278
-22.137.278
0

0
30.968.951
-30.480.452
0

-1.375.000

488.499

168.862

776.737

408.701
577.563

1.001.966
1.778.704

Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα Πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηµατ/νοµικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

31/3/2009

(ετήσια ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)

Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσης
(1/7/2008 και 1/7/2007 αντίστοιχα)
Κέρδη/ (ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Αύξηση/µείωση µετοχικού κεφαλαίου
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην
καθαρή θέση
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών
Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης περιόδου
(31/03/2009 και 31/03/2008 αντίστοιχα)

31/3/2008

4.480.575

5.219.056

23.729
0
0

-557.766
0
0

102.976
0

0
0

4.607.280

4.661.290

από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, καθώς επίσης οι

α) Έσοδα
β) Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών
στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και
µέλη της ∆ιοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά
στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης

συναλλαγές και οι συνολικές αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης έχουν ως εξής:

Τα ποσά των Εσόδων και εξόδων αφορούν συναλλαγές µεταξύ της ''CPI AE'' και

8. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού είναι:
Μισθωτοί

31/3/2009
174

31/3/2008
199

9. Oι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα-έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής περιόδου
και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της περιόδου, που έχουν προκύψει

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 649762

693.995 €
142.134 €
0€
0€
571.426 €
0€
0€

της απορροφηθείσας θυγατρικής ''MDI AE'', µέχρι την απορρόφησή της (13-3-2009).
Ταύρος, 20/05/2009
ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
Ο ΟΙKΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΑΠΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 505258

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
ΑΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε.14101

