
CPI AE HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε  32624/06/Β/95/1
Ε∆ΡΑ: ΡΑΦΑΗΛΙ∆Η 1, ΤΑΥΡΟΣ ΤΚ  17778

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΌ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28-04-2009 του ∆ιοικητικο'ύ Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

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 A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ''.

Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 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 νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.cpi.gr

Ηµεροµηνία Έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  της Εταιρείας : 16 Φεβρουαρίου  2010

Nόµιµος ελεγκτής: Καγιούλης Ευστάθιος.

Ελεγκτική Εταιρεία : PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ

Τύπος Έκθεσης επισκόπησης : Με σύµφωνη γνώµη 

(Τα αναφερόµενα κατωτέρω ποσά είναι σε €)

1/7/2009 - 1/7/2008 -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2009 30/6/2009 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 31/12/2009 31/12/2008

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 561.969 786.100

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 895.755 981.497 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -59.753 -307.378

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.053.561 1.099.968 Πλέον / Μείον προσαρµογές για :

Αποθέµατα 2.661.762 2.419.684 Αποσβέσεις 527.780 461.024

Απαιτήσεις από Πελάτες 6.985.121 6.142.802 Προβλέψεις -16.538 -138.614

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.117.345 1.572.202 Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής

προοριζόµενα για πώληση 157.346 157.346 δραστηριότητας 2.668 6.842

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.432.859 13.159.599 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 101.463 -163.178

Πλέον / Μείον  προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές

Μετοχικό κεφάλαιο 2.972.250 2.972.250 δραστηριότητες:

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.487.023 1.712.122 Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων -242.078 65.128

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (α) 4.459.273 4.684.372 Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων -1.656.136 -163.178

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0 0 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 2.237.253 651.732

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 4.459.273 4.684.372 Μείον:

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις 624.600 957.800 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -101.463 163.178

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 455.600 490.421 Καταβεβληµένοι φόροι 0 0

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές  Υποχρεώσεις 3.112.798 3.617.200 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 0 0

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 5.780.588 3.409.806 δραστηριότητες (α) 793.196 575.556

Επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 9.973.586 8.475.227

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 14.432.859 13.159.599 0 -100

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -236.967 -453.653

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων 

Τρέχουσα περίοδος
Συγκρίσιµη 
περίοδος Τρέχουσα περίοδος

Συγκρίσιµη 
περίοδος παγίων στοιχείων 16.393 6.212

1/7/2009 - 1/7/2008 - 1/10/2009 1/10/2008 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 δραστηριότητες (β) -220.574 -447.541

Κύκλος Εργασιών 11.407.852 11.614.681 6.600.415 6.438.528
Μικτά Κέρδη/(-ζηµίες) 3.000.095 2.570.184 2.974.230 1.287.726 Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 41.711 -152.991 -86.653 -289.085 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 18.721.737 9.360.015

Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων  -59.753 -307.378 -132.350 -359.287 Εξοφλήσεις δανείων -19.559.339 -9.693.015

Κέρδη/(-ζηµιές) µετά από φόρους  -225.099 -238.490 -268.901 -277.422 Μερίσµατα Πληρωθέντα 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηµατ/νοµικές
 -Ιδιοκτήτες µητρικής -225.099 -238.490 -268.901 -277.422 δραστηριότητες (γ) -837.602 -333.000

 -∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0 0 0 και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -264.981 -204.985

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -225.099 -238.490 -268.901 -277.422
 -Ιδιοκτήτες µητρικής -225.099 -238.490 -268.901 -277.422 730.403 340.569

 -∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 0 0 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 465.422 135.584

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0 0 0 0

569.491 308.033 180.014 -60.704

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες: 31/12/2009 31/12/2008

1. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επι των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης περιόδου 

2. Στα ποσά της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται και τα ποσά της θυγατρικής εταιρείας ''CPI CYPRUS LTD'', η οποία δεν (1/7/2009 και 1/7/2008 αντίστοιχα) 4.684.372 5.344.795

έχει οικονοµική δραστηριότητα  και το σύνολο του ενεργητικού της ανέρχεται σε  239 €. Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

3.Η εταιρεία εχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 30/06/2009, ενώ η απορροφηθείσα θυγατρική ''MD IAE'' (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -225.099 -238.490

µέχρι και της ηµεροµηνίας απορρόφησής της (31/12/2008) Αύξηση/µείωση µετοχικού κεφαλαίου 0 0

4. ∆εν διενεργήθηκαν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, για επιδικες ή υπο διαιτησία διαφορές ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα 0 0

καθώς επίσης <<Λοιπές Προβλέψεις>>, καθόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην

5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν καθαρή θέση 0 0

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών 0 0

6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού είναι: 31/12/2009 31/12/2008 Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων  λήξης περιόδου 

Μισθωτοί 177 134 (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα) 4.459.273 5.106.305

7. 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 

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

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

444.817 €
0 €
0 €

Ταύρος,  16/02/2010
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ Ο ΟΙKΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΑΠΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 
Α.∆.Τ.  ΑΒ 649762 Α.∆.Τ.   ΑΖ  505258 Α.∆.Τ.   Σ 162819

β) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της 
γ)   Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της 

(ποσά εκφρασµένα σε €)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 

Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

α)   Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και  
µελών της ∆ιοίκησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόµενα για πώληση

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών  
και λοιπών επενδύσεων


