
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/7/2003-31/12/2003 1/7/2002-31/12/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/7/2003-31/12/2003 1/7/2002-31/12/2002
∆απάνες πολυετούς απόσβεσης Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 2.972.250,00 2.972.250,00                
(αναπόσβεστο υπόλοιπο) 882.067,05 977.838,54 Αποθεµατικά & λοιποί λογ/σµοί 
Πάγιο Ενεργητικό 3.184.482,15 2.883.300,22 ιδίων κεφαλαίων 3.374.521,48 3.318.148,33                
Μείον Αποσβέσεις 1.186.552,21 1.997.929,94 818.851,90 2.064.448,32 Αποτελέσµατα περιόδου 1.026.370,62 984.349,29                   
Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 524.679,96 519.354,68 Αποτελέσµατα Προηγ.Χρήσεων 1.751.620,09 1.619.654,56                
Αποθέµατα 4.048.007,39 4.859.243,97 ∆ιαφορές ενοποίησης (1.863.764,13)               (1.863.764,13)              
Πελάτες 5.639.569,93 4.928.382,54 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 161,13 156,69                          
Λοιπές απαιτήσεις 6.500.511,85 5.869.326,57 Προβλέψεις ∆ιάφορες 543.939,29 457.685,14                   
∆ιαθέσιµα 916.423,81 1.126.327,03 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες 1.564.028,60 3.055.766,79                
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 163.054,37 213.764,03 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες 11.295.752,22 9.993.547,23                

Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 7.365,00 20.891,78                     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.672.244,30 20.558.685,68 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 20.672.244,30 20.558.685,68              
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1.210.525,57 1.412.766,91 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1.210.525,57 1.412.766,91                

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/7/2003- 30/09/2003) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΕΣΟ∆Α 1/7/2003-31/12/2003 1/7/2002-31/12/2002 1.Στην ενοποιηµένη κατάσταση περιλαµβάνεται η εταιρεία "MDI A.E." µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης
Εσοδα από πωλήσεις 14.712.029,84       10.933.517,13            2.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη στα πάγια στοιχεία.
Μείον:Kόστος Πωληθέντων 11.100.675,68       7.978.077,83              3.Η µητρική εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση 1/7/2001-30/6/2002, ενώ η θυγατρική µέχρι 
Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 3.611.354,16         2.955.439,30              την χρήση 1/1/2000-31/12/2000.Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί 
Πλέον:Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης 18.035,34              131.479,49                 οριστικές για τις ανέλεγκτες χρήσεις
Σύνολο 3.629.389,50         3.086.918,79              4.Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2003  128 άτοµα.
Μείον:Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 1.745.638,38         1.645.698,06              5.Ο  αναφερόµενος  κύκλος  εργασιών  14.712.029,84 ευρώ  αναλύεται  ανά κατηγορία οικονοµικής 
         Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 986.259,06            740.444,21                 δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 03) ως εξής: 518.4 Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,περιφεριακού 
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 35.215,93              39.386,78                   εξοπλισµού υπολογιστών και λογισµικού ευρώ 13.720.116,27 και 725.0  Συντήρηση  και επισκευή µηχανών 
Καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 862.276,13            661.389,74                 γραφείου λογιστικών µηχανών και εξοπλισµού πληροφορικής  ευρώ 991.913,57.
Πλέον:Ανόργανα Εσοδα - Κέρδη 179.356,22            359.406,20                 
Μείον:Ανόργανα Εξοδα - Ζηµιές 15.266,27              36.444,83                   
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) προ φόρων 1.026.366,08         984.351,11                 
Μείον:Αναλογία µειοψηφίας στα κέρδη (4,54)                      1,82                            
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) προ φόρων 1.026.370,62         984.349,29                 

Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2004
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Α.Α.Τ. Κ 045516 Α.Α.Τ. Κ 071544 Α.Μ.Α.Ο.Ε.Ε. 27765

∆ιενεργήσαµε  τον  έλεγχο που προβλέπεται από  τις  διατάξεις  του  αρθρου  6  του  π.δ.360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του ν.2533/1997, εφαρµόζοντας, στα  πλαίσια  των  αρχών και κανόνων ελεγκτικής που 
ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι  ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της "CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών  &  Περιφερειακών"  που  καλύπτουν την περίοδο από 1  Ιουλίου  2003   µέχρι  31  ∆εκεµβρίου  2003,  δεν  περιέχουν  ανακρίβειες  ή  παραλείψεις  που να  επηρεάζουν   ουσιωδώς   την  ενοποιηµένη  περιουσιακή
διάρθρωση  και  την  οικονοµική  θέση, καθώς  και  τα  ενοποιηµένα  αποτελέσµατα,  της ανωτέρω  µητρικής  εταιρίας  και  της θυγατρικής  της  που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. Οι οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής
εταιρείας που  περιλαµβάνεται  στην ενοποίηση  και  αντιπροσωπεύει ποσοστό 24,36 % και 12,97% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστοιχα, έχουν ελεχθεί από εµάς. Από τον παραπάνω ελεγχο µας
προέκυψαν τα εξής: 1) Στο υπόλοιπο του  λογαριασµου "∆απάνες πολυετούς απόσβεσης"  περιλαµβάνεται και ποσό  ευρώ 447 χιλιάδες περίπου το οποίο αφορά την αναπόσβεστη αξία δαπανών (παρούσης περιόδου ευρώ 65 χιλ.  
και προηγουµένων χρήσεων ευρώ 382 χιλ.) οι οποίες µεταφέρθηκαν στον ανωτέρο λογαριασµό για πενταετή απόσβεση. Απο την εν λόγο αιτία τα αποτελέσµατα περιόδου καθώς και τα ίδια κεφάλαια του οµίλου εµφανίζονται αυξηµένα 
κατά  την  ανωτέρω  αναπόσβεστη  αξία των  εν  λόγω δαπανών. 2) Στο υπόλοιπο  του  λογαριασµού  "Συµµετοχές και Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις" περιλαµβάνεται  και  ποσό  ευρώ 353 χιλιάδες περίπου το οποίο αφορά σε µετοχές 
ανωνύµων  εταιρειών  µη  εισηγµένων  στο  Χρηµατιστήριο  Αξιών, οι  οποίες  αποτιµήθηκαν  στη  αξία κτήσεως τους. Εαν η αποτίµηση των µετοχών αυτών  είχε γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6  του  άρθρου 43 του 
Κ.Ν 2190/1920 η εµφανιζόµενη στην ανωτέρω συνοπτική λογιστική κατάσταση αξία τους θα ήταν µικρότερη κατά ευρώ 161 χιλιάδες  περίπου και τα αποτελέσµατα περιόδου καθώς και τα ίδια κεφάλαια του οµίλου θα εµφανιζόνταν 
ισόποσα µειωµένα. 3) Το ποσό της υφιστάµενης πρόβλεψης ευρώ 318 χιλ. για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις δεν κρίνεται επαρκές για την  κάλυψη  της ζηµιάς που ενδέχεται να προκύψει  κατά την ρευστοποίηση των 
απαιτήσεων αυτών, οι οποίες κατά την 31.12.2003 ανερχόταν  στο  ποσό ευρώ 800  χιλ . περίπου. 4) Μεταξύ  των  αποθεµάτων της  31.12.2003 περιλαµβάνονται  και ανταλλακτικά ποσού ευρώ 240 χιλ.περίπου  που προορίζονται 
να καλύψουν πιθανές µελλοντικές συµβατικές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας προς συγκεκριµένους πελάτες της.Για τα εν λόγω ακίνητα αποθέµατα δεν έχει σχηµατισθεί  ανάλογη πρόβλεψη για την κάλυψη της ζηµιάς που
 ενδέχεται να προκύψει από την µη διάθεσή τους. 5) Η συνολική σχηµατισθείσα  πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού, λόγω εξόδου απο την υπηρεσία, υπολείπεται της προβλεποµένης µε βάση τον  Κωδ. Ν. 2190/1920 κατά 
ποσό 221 χιλ. περίπου. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές  καταστάσεις  έχουν  καταρτιστεί  σύµφωνα  µε τις σχετικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 "περί ανωνύµων 
εταιρειών" και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας καθώς και η υπ'αριθµ.3 σηµείωση της εταιρείας, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη ενοποιηµένη 
περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2003, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία,
βάσει των σχετικών διατάξεων  που  ισχύουν και  των λογιστικών αρχών και µεθόδων που  εφαρµόζει  η  µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκαν στην αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούµενης χρήσης.
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  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2003  (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)
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