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Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, της περιόδου 1η Ιουλίου 2013
έως 30 Σεπτεµβρίου 2013, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη
συνεδρίασή του της 20ης Νοεµβρίου 2013.
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1. Κατάσταση συνολικών εσόδων της περιόδου 1/7/2013-30/09/2013.
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ).
1/7/201301/07/2012Σηµ.
30/09/2013
30/09/2012
Έσοδα (πωλήσεις)

5.1

3.203.619 3.075.207,83

Κόστος πωλήθέντων

5.2

2.246.945 2.355.389,42

Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα

5.3

956.675
17.651

719.818,41
21.054

Εξοδα διάθεσης

5.6

-577.851

-558.725

Εξοδα διοίκησης

5.7

-311.150

-365.742

Άλλα έξοδα

5.8

-2.816

-589

82.509

-184.183

389

2.472

-96.515

-90.453

-13.617

-272.165

-1.576

0

-15.193
0

-272.165
0

-15.193

-272.165

-15.193,14
0,00
-15.193,14

-272.165
0,00
-272.165

-0,0015

-0,0275

Κέρδη (-ζηµίες) προ φόρου , χρηµατοοικονοµικών
και επενδ. Αποτελεσµάτων.
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

5.9

Κέρδη (-ζηµίες) προ φόρων
Φό ρος εισοδήµατος (+Έσοδο/-Έξοδο)

5.10

Κέρδη (-Ζηµίες) µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ
Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους Εταιρίας
∆ικαιώµατα Μειοψη φίας

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

5.11
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2. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 30/09/2013.
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµ.

Μη κυκλοφορούνενεργητικό
Ενσώµατα πάγια
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσειςσε επιχειρήσειςπουενοποιούνται
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικάστοιχεία διαθέσιµα προςπώληση
Λοιπές µακροπρ. απαιτήσεις

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

558.256
923.078
3.000
552.393
104.354
198.629
2.339.711

560.702
1.001.920
3.000
552.393
104.354
197.168
2.419.538

4.7
4.8
4.9

2.157.431
2.658.541
1.041.521
0
173.536
6.031.029
8.370.741

1.936.940
4.060.450
1.009.161
0
158.994
7.165.544
9.585.083

2.972.250

2.972.250

3.902.091
-3.912.042
2.962.299
0
2.962.299

3.902.091
-3.896.849
2.977.492
0
2.977.492

4.13

256.000

0

4.14

65.859
321.859

65.859
65.859

4.15
4.16
4.17
4.13

1.464.202
216.373
324.567
3.081.441
5.086.583
5.408.442
8.370.741

2.192.369
265.923
386.180
3.697.260
6.541.732
6.607.591
9.585.083

Κυκλοφορούνενεργητικό
Αποθέµατα
Εµπορικοί χρεώστες
Λοιπάστοιχείακυκλ. Ενεργητικού
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταµειακάδιαθέσιµακαι ισοδύναµα
Σύνολοκλυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολοενεργητικού
Ι∆ΙΑΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ιδια κεφάλαιααποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικόκεφάλαιο

4.10

4.11

Συναλλαγµατικέςδιαφορέςενοποίησηςξένων θυγατρικών
4.12
Λοιπάαποθεµατικά
Κέρδη/(ζηµιές) εις νέον
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολοιδίωνκεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακρ/θεσµες υποχρεώσεις:
∆άνεια
Υποχρ. παροχώνπροσωπικούλόγωεξόδου απότην
υπηρεσία
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
∆άνεια
Σύνολουποχρεώσεων
Σύνολοπαθητικού

30/9/2013

30/6/2013
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.
(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01/07/2012
Αποτέλεσµα περιόδου
Υπόλοιπα 30/09/2012

2.972.250

Αποθεµατικό
από έκδοση
µετοχών υπέρ
το άρτιο
3.082.776

Συσσ/µένα
Σύνολο ιδίων
Αποθεµατικά κέρδη/(-ζηµίες) κεφαλαίων
819.315

-2.873.806

4.000.535

-817.638
-3.691.444

-817.638
3.182.897

2.972.250

3.082.776

819.315

2.972.250

3.082.776

819.315

-3.896.849
-15.193

2.977.492
-15.193

Υπόλοιπα 30/09/2013 2.972.250

3.082.776

819.315

-3.912.042

2.962.299

Υπόλοιπα 01/07/2013
Αποτέλεσµα περιόδου
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4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών της περιόδου 01/07/2013-30/09/2013.
Tα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη πρό φόρων

01/07/201330/09/2013

01/07/201230/09/2012

-13.617

-272.165

Αποσβέσεις

108.984

165.773

Προβλέψεις

0

0

Συναλλαγµατικές διαφορές

0

0

355

-7.557

96.126

87.981

Μείωση /(αύξηση) αποθεµάτων

-220.491

6.067

Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων

1.368.087

326.394

-840.905

488.997

-96.126

-87.981

Καταβληµένοι φόροι

0

0

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες

0

0

402.413

707.508

0
-29.809
1.759

0
-83.740
3.979

Τόκοι εισπραχθέντες

0

0

Μερίσµατα εισπραχθέντα

0

0

Εισπράξεις από διανοµή κεφαλαίου θυγατρικής

0

0

-28.050

-79.761

0

0

2.076.934

109.002

-2.436.754

-470.359

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)

0

0

Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
(γ)
Καθαρή αύξηση /(µείωση) ταµειακών διαθεσίµων και ισοδ . Περιόδου
(α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

0

0

-359.820

-361.356

14.543
158.994

266.391
274.886

173.536

541.277

Πλέον/Μείον προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξoδα,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 υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
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Οι Σηµειώσεις επί των Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων που
ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ετήσιας οικονοµικής
έκθεσης.
1. Γενικές πληροφορίες.
Η ‘’CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’ (Εταιρεία),
είναι εγγεγραµµένη στην Ελλάδα µε αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. 1788301000
και ΑΡ.Μ.Α.Ε.
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1).
Η Εταιρεία 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.
Η Εταιρεία 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).
H CPI ΑΕ δραστηριοποιείται στην αγορά Πληροφορικής από το 1990 ως διανοµέας
προστιθέµενης αξίας στις κάθετες αγορές της εκτύπωσης, της επεξεργασίας εικόνας
και της ασφάλειας δεδοµένων. Από το 2004 η CPI προσφέρει επί πλέον
ολοκληρωµένες λύσεις στις αγορές της Εντατικής Λιανικής (συστήµατα Point Of
Sale), στην αγορά της Ψηφιακής επιτήρησης και καταγραφής (IP Surveillance), στην
αγορά της IP τηλεφωνίας (VoIP) ενώ προσφέρει υπηρεσίες ∆ιαχείρισης
Εκτυπώσεων (Managed Print Services), υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Εγγράφων
(Document Management Services) και Επαγγελµατικές Υπηρεσίες (Professional
Services) σε µεγάλους ∆ιεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς. H CPI ΑΕ είναι
αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιρειών SHARP, ΟΚΙ, TOSHIBA και MUTOH
για τα εκτυπωτικά τους προϊόντα καθώς και των εταιρειών AVISION (scanners),
POSIFLEX (POS), TRENDWARE (δικτυακά προϊόντα), ATIZ, CLASSBOARD
(διαδραστικοί πίνακες) ενώ εισάγει και διανέµει τα προϊόντα των KODAK,
MICROTEK, AXIS, , SUMMA, BenQ, & Docuware µέσα από ένα δίκτυο 1.000
αντιπροσώπων σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και από ένα τµήµα απ’ ευθείας
πωλήσεων σε εταιρείες. Επί πλέον η CPI AE παράγει και διανέµει τα προϊόντα FIT &
FIT SOHO στην αγορά της IP τηλεφωνίας, τα προϊόντα eDoc & eDocXL στην αγορά
∆ιαχείρισης Εγγράφων καθώς. Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη κατά ΕΝ ISO
9001:2000.
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 17778 Ταύρος
∆ιάρκεια εταιρείας: 100 έτη.

2. Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ)
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα
πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας
χρήσης ή µεταγενέστερα και έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. Η εκτίµηση της
Εταιρείας, σχετικά µε την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος
ετήσιων βελτιώσεων για το 2012 του ΣΑΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που
υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου
προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2012. Οι
Η παρούσα τροποποίηση στο ∆ΛΠ 16 παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε την
κατηγοριοποίηση του εξοπλισµού συντηρήσεως. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν
έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»
Η παρούσα τροποποίηση διευκρινίζει ότι η φορολογική επίδραση µιας διανοµής σε
κατόχους συµµετοχικών τίτλων, θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο ∆ΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήµατος». Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει
σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.
∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις για την παρουσίαση των συνολικών στοιχείων
ενεργητικού, ανά τοµέα δραστηριότητας, στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεση, ώστε να
υπάρχει συνέπεια µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς». Η
συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας.
Πρότυπα υποχρεωτικά από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2012

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικέςπεριόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και των
ενδιάµεσων σε αυτές περιόδους).
Η τροποποίηση απαιτεί την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το δικαίωµα
συµψηφισµού των χρηµατοοικονοµικών µέσων που υπόκεινται σε εκτελεστές κύριες
συµφωνίες συµψηφισµού ή παρόµοιες συµφωνίες.
∆ΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Οι τροποποιήσεις αφορούν την αναβολή της ηµεροµηνίας εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9,
για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015 µε το
δικαίωµα προγενέστερης εφαρµογής και αποκλείουν την διόρθωση στις
προηγούµενες περιόδους κατά την αρχική εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9.
Ειδικότερα, η οικονοµική οντότητα οφείλει να γνωστοποιήσει τις αλλαγές στην
ταξινόµηση
των
χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών
στοιχείων
και
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων της, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τις αλλαγές στις
λογιστικές αξίες µε βάση τις κατηγορίες επιµέτρησης τους, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39,
και τις αλλαγές στις λογιστικές αξίες που προκύπτουν από την αλλαγή των
χαρακτηριστικών επιµέτρησης κατά τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9.
Για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις που θα αναταξινοµηθούν ώστε να επιµετρηθούν στο αποσβεσµένο
κόστος τους, η οικονοµική οντότητα πρέπει να γνωστοποιεί: α) την εύλογη αξία των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων
κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, β) την εύλογη αξία του κέρδους ή της ζηµιάς
που θα είχε αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο αναφοράς, εάν τα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δεν είχαν επαναταξινοµηθεί, γ) το
πραγµατικό επιτόκιο που καθορίστηκε κατά την ηµεροµηνία επαναταξινόµησης, και
δ) τα αναγνωρισµένα έσοδα ή έξοδα από τόκους.
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Επιπλέον, αν µια οικονοµική οντότητα, κατά την ηµεροµηνία της πρώτης εφαρµογής
του ∆ΠΧΑ 9, επιµετρά την εύλογη αξία ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού
στοιχείου ή µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο αποσβεσµένο κόστος της,
τότε το πραγµατικό επιτόκιο που καθορίζεται κατά την ηµεροµηνία της
επαναταξινόµησης και το επιτόκιο των αναγνωρισµένων εσόδων ή εξόδων από
τόκους πρέπει να γνωστοποιούνται για κάθε περίοδο αναφοράς µετά την
επαναταξινόµηση, µέχρι την παύση αναγνώρισης του περιουσιακού στοιχείου ή της
υποχρέωσης.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ
(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το
∆ΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται
αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων,
συγκεκριµένα
κόστη
συναλλαγών.
Η
µεταγενέστερη
επιµέτρηση
των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος
είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής
οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και των συµβατικών ταµιακών ροών του χρηµατοοικονοµικού
περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από
σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας
αλλάξει, και στην προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να
επαναταξινοµίήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς
τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την
επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη
πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν
κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός γίνεται κατά την
αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί
να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της
επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη
εισηγµένες µετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι
αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9
δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν υιοθετηθεί, Η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα
εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2015.
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολο τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και
την ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο ΜΕ∆ 12. Το νέο πρότυπο
βασίζεται στην έννοια του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να
αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο
παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις σχετικά µε τα τρία στοιχεία που προσδιορίζουν την
έννοια του ελέγχου σε µία οικονοµική οντότητα, και που υπαγορεύουν τους
διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής)
µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Επίσης ορίζει τις αρχές
για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Τον Ιούνιο του 2012 το ∆ΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε ώστε να παράσχει
συµπληρωµατικό περιθώριο µετάβασης, µε το να περιορίσει την απαίτηση για
παροχή συγκριτικών στοιχείων µόνο στην προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Οι
οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να υιοθετήσουν
και τα άλλα πρότυπα που περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε» προτύπων για
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την ενοποίηση, τις από κοινού συµφωνίες και τις γνωστοποιήσεις: ∆ΠΧΑ 10
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες»,
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οικονοµικές Οντότητες», ∆ΛΠ 27
«Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς
Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)».
∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» και παρέχει µια
πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας περισσότερο
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, παρά στη νοµική
τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: 1) Από κοινού
ελεγχόµενες δραστηριότητες και 2) Κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής
ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες
εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.
Τον Ιούνιο του 2012 το ∆ΠΧΑ 11 τροποποιήθηκε ώστε να παράσχει
συµπληρωµατικό περιθώριο µετάβασης, µε το να περιορίσει την απαίτηση για
παροχή συγκριτικών στοιχείων µόνο στην προηγούµενη συγκριτική περίοδο.
Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών
στοιχείων για περιόδους πρίν την άµεσα προηγούµενη περίοδο.
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να
υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε»
προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συµφωνίες και τις γνωστοποιήσεις:
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού
Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οντότητες», ∆ΑΠ 27
«Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς
Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)».
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οικονοµικές Οντότητες»
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής
οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες
επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη
φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη
συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού
συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες.
Τον Ιούνιο του 2012 το ∆ΠΧΑ 12 τροποποιήθηκε ώστε να παράσχει
συµπληρωµατικό περιθώριο µετάβασης, µε το να περιορίσει την απαίτηση για
παροχή συγκριτικών στοιχείων µόνο στην προηγούµενη συγκριτική περίοδο.
Επιπροσθέτως η τροποποίηση αναιρεί την υποχρέωση παροχής συγκριτικών
στοιχείων για περιόδους πριν την άµεσα προηγούµενη περίοδο.
Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12
στο σύνολό του ή τα υπόλοιπα πρότυπα που περιλαµβάνονται στο «πακέτο των
πέντε» προτύπων για την ενοποίηση: ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση
Συµµετοχής σε άλλες Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις
(2011)» και ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες
(2011)».
∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και
τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη
χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινήσεις για την εφαρµογή τους σε
περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το
∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε
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την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα
από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι
απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά
στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα
χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων»,
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2014).
Η τροποποίηση παρέχει στις «Εταιρείες Επενδύσεων» (όπως ορίζονται από τα
πρότυπα) µια εξαίρεση από την ενοποίηση συγκεκριµένων θυγατρικών και αντί
αυτού ορίζει ότι η «Εταιρεία Επενδύσεων» θα πρέπει να επιµετρήσει την επένδυση
της σε κάθε θυγατρική που πληροί τις προϋποθέσεις, δια µέσου του αποτελέσµατος
σύµφωνα µε το IFRS 9 ή το IAS 39. Συµπληρωµατικά η τροποποίηση απαιτεί
πρόσθετες γνωστοποιήσεις που αφορούν στην αιτιολόγηση του χαρακτηρισµού µιας
εταιρείας ως εταιρεία επενδύσεων, σε λεπτοµέρειες για τις θυγατρικές που δεν
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση καθώς επίσης και στο είδος της σχέσης καθώς και
συγκεκριµένων συναλλαγών µεταξύ της εταιρείας επενδύσεων και των θυγατρικών
της. Επίσης η τροποποίηση απαιτεί µια εταιρεία επενδύσεων να χειρίζεται την
συµµετοχή της σε µια θυγατρική µε τον ίδιο τρόπο τόσο στις ατοµικές όσο και στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012)
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα
στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε
βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα
χρήσεως ή όχι. Επιπλέον, διατηρεί τις αλλαγές που έγιναν στο ∆ΛΠ 1 το 2007, οι
οποίες απαιτούν τα αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως και τα λοιπά συνολικά
εισοδήµατα να εµφανίζονται µαζί. Τέλος, απαιτείται ο φόρος να εµφανίζεται χωριστά
για κάθε µια από τις δυο κατηγορίες του λοιπού συνολικού εισοδήµατος. Η
τροποποίηση δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012)
Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των
αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών
περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο
εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα µε το
∆ΛΠ 12, η επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που
η οικονοµική οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της
χρήσης του ή µέσω της πώλησης. Λόγω της δυσκολίας και υποκειµενικότητας στον
καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό ακίνητο επιµετράται
σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισάγει την υπόθεση ότι
το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ'ολοκλήρου µέσω της πώλησης. Αυτή η
υπόθεση καταρρίπτεται εάν το επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί µέρος
ενός επιχειρηµατικού µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να ανακτηθούν τα οικονοµικά
οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι
µέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι
επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω
πώλησης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013).
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Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση
του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου
από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις
γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν
κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση
του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων,
στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που
σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει
ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα
δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις
απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές,
κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Οι απαιτήσεις για τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις περιλαµβάνονται τώρα στο ∆ΠΧΑ 10 « Ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις».
Το Πρότυπο απαιτεί από µια οικονοµική οντότητα κατά την κατάρτιση των ατοµικών
της οικονοµικών καταστάσεων, την λογιστικοποίηση των επενδύσεων της σε
θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες, είτε στο κόστος, είτε
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα».
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να
υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε»
προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συµφωνίες και τις γνωστοποιήσεις:
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού
Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες Οικονοµικές
Οντότητες», ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» και ∆ΛΠ 28 «
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)».
∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το
∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις». Σκοπός αυτού του προτύπου είναι
να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς
επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις και
κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11.
Το Πρότυπο δίνει την έννοια του όρου «σηµαντική επιρροή» και παρέχει οδηγίες για
τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης,
(συµπεριλαµβάνονται και εξαιρέσεις από την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής
θέσης σε ορισµένες περιπτώσεις). Επίσης, ορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες θα πρέπει να ελέγχονται για
αποµείωση.
Οι οντότητες που θα υιοθετήσουν πρόωρα το παρόν πρότυπο πρέπει να
υιοθετήσουν και τα άλλα πρότυπα που περιλαµβάνονται στο «πακέτο των πέντε»
προτύπων για την ενοποίηση, τις από κοινού συµφωνίες και τις γνωστοποιήσεις:
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Από Κοινού
Συµφωνίες», ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση Συµµετοχής σε άλλες Οικονοµικές
Οντότητες», ∆ΛΠ 27«Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (2011)» και ∆ΛΠ 28 «
Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (2011)».
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
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Η τροποποίηση αφορά το ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Το τροποποιηµένο
πρότυπο διευθετεί ανακολουθίες στην συνήθη πρακτική κατά την εφαρµογή των
κριτηρίων συµψηφισµού χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση».
∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς»
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2014) Το ∆ΠΧΑ 1 τροποποιείται έτσι ώστε να παρέχει καθοδήγηση για το
πως θα πρέπει κάποιος που εφαρµόζει πρώτη φορά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα,
να χειριστεί λογιστικά τα κρατικά δάνεια τα οποία φέρουν επιτόκιο χαµηλότερο της
αγοράς, όταν πραγµατοποιεί την µετάβαση σε ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι
τροποποιήσεις αντικατοπτρίζουν τις απαιτήσεις για τους υφιστάµενες συντάκτες
∆ΠΧΑ σε σχέση µε την εφαρµογή των τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 20 «Λογιστική των
Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης» σε σχέση
µε τη λογιστική για τα κρατικά δάνεια.
Οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ επιτρέπεται να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις
της παραγράφου 10Α του ∆ΛΠ 20 µόνο για τα νέα δάνεια που συνήφθησαν µετά την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΑ. Ο υιοθετών για πρώτη φορά είναι υποχρεωµένος
να εφαρµόσει το ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» για την
ταξινόµηση του δανείου ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο
κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. Ωστόσο εάν σύµφωνα µε τις προηγούµενες Γενικά
Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, δεν αναγνώρισε και επιµέτρησε ένα κρατικό δάνειο µε
επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της αγοράς, σε βάση συνεπή µε τις απαιτήσεις των
∆ΠΧΑ, θα πρέπει να του επιτρέπεται να χρησιµοποιεί, κατά την ηµεροµηνία
µετάβασης, την λογιστική αξία του δανείου που υφίσταται σύµφωνα µε τις
προηγούµενες Γενικές Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές, ως λογιστική αξία ανοίγµατος
της κατάστασης της οικονοµικής θέσης των ∆ΠΧΑ. Η οντότητα θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ
39, στη συνέχεια ή το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη µέτρηση του δανείου µετά την ηµεροµηνία
µετάβασης. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου.
3. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ.
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού
κόστους.
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη αυτών των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων είναι ίδιες µε αυτές των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 30/06/2013.

3.1. 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.
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3.2. Περίληψη Σηµαντικότερων Λογιστικών Αρχών.
Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω, χρησιµοποιούνται
λογιστικές εκτιµήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων.
Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της
διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, τα πραγµατικά
αποτελέσµατα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί.
Κατά την παρούσα χρήση δεν συντάχθηκαν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
διότι η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ‘’Computer Peripherals International
(Cyprus) LTD’’ τα δύο τελευταία έτη δεν ανέπτυξε δραστηριότητα και επειδή τα
οικονοµικά της στοιχεία δεν επηρεάζουν σηµαντικά τις οικονοµικές
καταστάσεις, συµπεριελήφθησαν στα αντίστοιχα ποσά της εταιρείας.
To σύνολο του ενεργητικού της ‘’Computer Peripherals International (Cyprus)
LTD’’ ανέρχεται σε 239,26€ και αφορά κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό
όψεως. Το παθητικό της αναλύεται ως εξής:
ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

1.429
-17.820
16.630
239

3.3 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 του 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 δεν έχει ακίνητα στην κατοχή της. Οι εγκαταστάσεις σε
µισθωµένα ακίνητα αποσβένονται κατά βάση κατά την διάρκεια της µίσθωσης. Η
διοίκηση της εταιρείας 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.
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3.4 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 της εταιρείας 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 άϋλου περιουσιακού στοιχείου µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη, σχηµατίζεται
πρόβλεψη.
3.5 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσεως και της
καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο 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.
3.6 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.
3.7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα.
Αποτελούνται από µετρητά και καταθέσεις στους λογαριασµούς όψεως της εταιρείας
σε διάφορες τράπεζες στην λήξη της περιόδου των οικονοµικών καταστάσεων.
3.8 Παροχές σε εργαζόµενους.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2112/20 η εταιρεία, 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
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καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες.
3.9 Προβλέψεις.
Η 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 αξιόπιστα το ποσό της υποχρέωσης.
3.10 Έσοδα-Έξοδα.
Έσοδα από πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, µετά την αφαίρεση των τυχόν
παρασχεθέντων εκπτώσεων.
Έσοδα από τόκους καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων
κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν είναι δεδουλευµένα.
3.11 Φορολογία εισοδήµατος (Τρέχουσα και Αναβαλλόµενη).
Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών αναγνωρίζεται ως έξοδο στη χρήση στην οποία
πραγµατοποιούνται τα κέρδη.
Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε την µέθοδο υποχρέωσης που
εστιάζει στις προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαµβάνει την σύγκριση της λογιστικής
αξίας των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των οικονοµικών καταστάσεων µε τις
αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθµό που είναι
πιθανό ότι θα αντισταθµιστούν έναντι της µελλοντικής φορολογίας εισοδήµατος. Οι
αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες
προσωρινές διαφορές.
Επιπλέον, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12, δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία σε
σχέση µε την υπεραξία επιχείρησης.
∆εν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που
σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές και µε συµµετοχές σε κοινοπραξίες εάν η
αναστροφή αυτών των προσωρινών διαφορών µπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία
ενώ αναµένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί το µέλλον.
Επιπροσθέτως, οι φορολογικές ζηµιές που µπορούν να µεταφερθούν σε επόµενες
περιόδους καθώς και φορολογικές πιστώσεις στην Εταιρεία αναγνωρίζονται ως
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Καµία αναβαλλόµενη φορολογία δεν
αναγνωρίζεται κατά την αρχική αναγνώριση µίας απαίτησης ή υποχρέωσης σε µία
συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγµή της
συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή
ζηµιά.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους
φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την
οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους
φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, µέχρι την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Οι περισσότερες µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό έξοδο στα αποτελέσµατα. Μόνο
µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται
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µε µεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας στην
Καθαρή Θέση χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στην Καθαρή Θέση.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη
φορολογική απαίτηση κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο
κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης.
Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία
ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές
φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας
µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης.
3.12 Συναλλαγές σε Ξένο Νόµισµα.
Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της 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. 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.
3.13 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.
3.14 Χρηµατοοικονοµικά µέσα.
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό
στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα
συµµετοχικό τίτλο σε µία άλλη επιχείρηση.
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε
βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
i)

∆άνεια και απαιτήσεις.

Περιλαµβάνουν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες
αγορές.
Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαµβάνονται:
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί
νοµοθετικά από το κράτος,
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση
για λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός
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από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του
ενεργητικού.
ii)

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού

Περιλαµβάνει
χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά
στοιχεία
τα
οποία
είτε
προσδιορίζονται σε αυτή την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια
άλλη.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που είναι
διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές, προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές
ζήτησης.
Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση
τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών,
συγκρίσιµων
στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών.
Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί
στην κατηγορία διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων
η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο
κόστος κτήσης τους. Η εταιρεία αποτιµά τα διαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που έχει στην κατοχή της στην εύλογη αξία.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές
ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του
ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί
ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η
σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος
κτήσης. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η συσσωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά
που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα
αποτελέσµατα.
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.
• 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.
• 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.
• 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.
iii) Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες.

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιµώνται στην τιµή κτήσης τους
µειωµένη κατά την πρόβλεψη για αποµείωση.
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3.15 Μισθώσεις
Λειτουργικές µισθώσεις:
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της
ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των
λειτουργικών µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Μισθώσεις ενσώµατων παγίων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις καταχωρούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη
χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των µισθωµένων ενσώµατων παγίων και της
παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται στην
υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα
σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα
πληρωτέα µισθώµατα, καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται
στις άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε
να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα ενσώµατα πάγια που έχουν αποκτηθεί µε
χρηµατοδοτικές µισθώσεις θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Εταιρείας µετά τη λήξη
της µισθωτικής περιόδου.
3.16 Καθαρή θέση
Το µετοχικό κεφάλαια προσδιορίζεται σύµφωνα µε την ονοµαστική αξία των µετοχών
που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στην Καθαρή Θέση. Η αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών περιλαµβάνει κάθε διαφορά υπέρ το
άρτιο κατά την αρχική έκδοση του µετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής
σχετιζόµενο µε την έκδοση των µετοχών καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος
φόρου εισοδήµατος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
Τα στοιχεία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου που α) δηµιουργούν χρηµατοοικονοµική
υποχρέωση της οικονοµικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωµα προαίρεσης
στον κάτοχο του µέσου να το µετατρέψει σε συµµετοχικό τίτλο της οικονοµικής
οντότητας, αναγνωρίζονται ξεχωριστά σαν χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις,
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις ή συµµετοχικοί τίτλοι,
Αν µία οικονοµική οντότητα αποκτήσει τους ίδιους της συµµετοχικούς τίτλους, τα
µέσα αυτά (οι «Ίδιες µετοχές») αφαιρούνται από την Καθαρή Θέση. Αν αυτές οι
µετοχές µεταγενέστερα επανεκδίδονται, το τίµηµα που λαµβάνεται (καθαρό από τα
σχετικά κόστη της συναλλαγής και το σχετικό όφελος του φόρου εισοδήµατος)
περιλαµβάνεται στην Καθαρή Θέση που αποδίδονται στους µετόχους. Κατά την
αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής
οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζηµία στα αποτελέσµατα. Η εταιρεία
και οι θυγατρικές δεν κατέχει ίδιες µετοχές.
3.17 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις.

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαµβάνουν τραπεζικά δάνεια
και λογαριασµούς υπεραναλήψεως (overdraft), εµπορικές και άλλου είδους
υποχρεώσεις και χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις.
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας (εκτός των δανείων)
απεικονίζονται στον Ισολογισµό, στο κονδύλι "Μακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές
Υποχρεώσεις" καθώς και στο κονδύλι "Λοιπές εµπορικές υποχρεώσεις".
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία συµµετέχει σε
µη συµβατική συµφωνία του χρηµατοοικονοµικού µέσου και διαγράφονται όταν η
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Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των "Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις αποτιµώνται στην αρχική αξία
µείον το ποσό του κεφαλαίου των χρηµατοοικονοµικών εξοφλήσεων.
Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονοµαστική τους αξία και
ακολούθως αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος µείον τις καταβολές
διακανονισµού. Τα µερίσµατα στους µετόχους περιλαµβάνονται στο κονδύλι "Λοιπές
βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις", όταν τα µερίσµατα εγκρίνονται
από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν οι
υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και µέσω της διενέργειας αποσβέσεων. Όταν µία
υπάρχουσα χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ανταλλάσσεται µε µια άλλη υποχρέωση
διαφορετικής µορφής µε τον ίδιο δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι
όροι µίας υφιστάµενης υποχρέωσης τροποποιούνται σηµαντικά, όπως µία ανταλλαγή
ή τροποποίηση, αυτή αντιµετωπίζεται σαν εξόφληση της αρχικής υποχρέωσης και
αναγνώριση µίας νέας υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.
3.18 ∆άνεια.
Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του
ανταλλάγµατος που λαµβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά µε τον δανεισµό.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος και
κάθε διαφορά ανάµεσα στα έσοδα και την εξόφληση αναγνωρίζεται στα
αποτελέσµατα κατά την περίοδο του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού
επιτοκίου.
Το αποσβεσµένο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης και
κάθε έκπτωση ή υπέρ το άρτιο ποσό στον διακανονισµό.
3.19 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΚΛΑ∆Ο ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Η Εταιρεία είναι οργανωµένη σε δύο επιχειρησιακούς κλάδους:
1. Υπηρεσίες και εξοπλισµός γραφείων και
2. Εξοπλισµός πληροφορικής.
Τα αποτελέσµατα ανά κλάδο δραστηριότητας για την τρέχουσα περίοδο και για την
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης έχουν ως εξής:
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/7/2013-30/09/2013
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Έσοδα (πωλήσεις)
Κόστος πωλήθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Εξοδα διάθεσης
Εξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα
Κέρδη (-ζηµίες) προ φόρου , χρηµατοοικονοµικών
και επενδ. Αποτελεσµάτων.
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη (-ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος (-Έξοδο/+Έσοδο)
Ζηµίες µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντροτικά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από
φόρους
Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους Εταιρίας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Κέρδη (-ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή– βασικά (σε
€)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

=

Υλικά
γραφείου,
Εξοπλισµός συντήρηση &
Πληροφορική
επισκευή

Σύνολο

1.621.287

1.582.332

3.203.619

1.137.133

1.109.811

2.246.945

484.154

472.521

956.675

8.933

8.718

17.651

-292.439

-285.412

-577.851

-157.467

-153.684

-311.150

8.933

8.718

17.651

41.756

40.753

82.509

197

192

389

-48.844

-47.671

-96.515

-6.891

-6.726

-13.617

-798

-778

-1.576

-7.689

-7.504

-15.193

0

0

0

-7.689

-7.504

-15.193

-7.689

-7.504

-15.193

0

0

0

-7.689

-7.504

-15.193

0

0

0

9.907.500

9.907.500

9.907.500

4.236.262
2.674.777

4.134.478
2.610.511

8.370.741
5.285.288
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/7/2012-30/09/2012
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
Έσοδα (πωλήσεις)
Κόστος πωλήθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Εξοδα διάθεσης
Εξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα
Κέρδη (-ζηµίες) προ φόρου , χρηµατοοικονοµικών
και επενδ. Αποτελεσµάτων.
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Κέρδη (-ζηµίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος (-Έξοδο/+Έσοδο)
Ζηµίες µετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συγκεντροτικά συνολικά έσοδα χρήσης µετά από
φόρους
Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους Εταιρίας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

Υλικά
γραφείου,
Εξοπλισµός συντήρηση &
Πληροφορική
επισκευή

Σύνολο

1.512.325

1.562.883

3.075.208

1.158.333

1.197.057

2.355.389

353.992

365.826

719.818

10.354

10.700

21.054

-274.770

-283.955

-558.725

-179.864

-185.877

-365.742

-290

-299

-589

-90.578

-93.606

-184.184

1.216

1.256

2.472

-44.483

-45.970

-90.453

-133.845

-138.320

-272.165

0

0

0

-133.845

-138.320

-272.165

0

0

0

-133.845

-138.320

-272.165

-133.845

-138.320

-272.165

0
-133.845

0
-138.320

0
-272.165

0

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

-0,0135

-0,0140

-0,0275

4.870.954
3.364.108

5.033.796
3.476.574

9.904.750
6.840.683

0
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σε σχέση µε την κατανοµή των πωλήσεων ανά γεωγραφική περιοχή, σχεδόν το
σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, πραγµατοποιείται στην Ελλάδα η οποία
θεωρείται ως µία γεωγραφική περιοχή.
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4. Επεξηγήσεις και αναλύσεις επί των στοιχείων της κατάστασης οικονοµικής θέσης.
4. 1.
Ενσώµατα πάγια.

1/7/2012 έως 30/06/2013. (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
1η Ιουλίου 2012
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Iουνίου 2013

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιουλίου 2012
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Iουνίου 2013
Αναπόσβεστη αξία
30/06/2013

Κτήρια εγκ/σεις Μηχ. -Τεχνικές
κτηρίωνεγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
εξοπλ/σµός
µέσα
Τεχνικά έργα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

ΣΥΝΟΛΟ

2.375.974

10.371

118.409

2.037.480

4.542.234

1.885

1.172

0

107.057

110.113

0

0

-34.036

-117.838

-151.874

0

0

0

0

0

2.377.859

11.542

84.373

2.026.699

4.500.473

Κτήρια εγκ/σεις Μηχ. -Τεχνικές
κτηρίωνεγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
Τεχνικά έργα
εξοπλ/σµός
µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

ΣΥΝΟΛΟ

2.323.597

8.554

69.098

1.455.376

3.856.624

6.283

453

6.164

182.001

194.902

0

0

-30.363

-81.392

-111.755

0

0

0

0

0

2.329.880

9.006

44.900

1.555.985

3.939.771

47.978,81

2.535,85

39.473,48

470.714,27

560.702,41

1/7/2013 έως 30/09/2013

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
1η Ιουλίου 2013
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Σεπτεµβρ. 2013

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιουλίου 2013
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Σεπτεµβρ. 2013
Αναπόσβεστη αξία
30/09/2013

Κτήρια εγκ/σεις Μηχ. -Τεχνικές
κτηρίωνεγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
Τεχνικά έργα
εξοπλ/σµός
µέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

ΣΥΝΟΛΟ

2.377.859

11.542

84.373

0

0

0

26.614

26.614

0

0

0

-15.959

-15.959

0

0

0

0

0

2.377.859

11.542

84.373

2.037.354

4.511.129

Κτήρια εγκ/σεις Μηχ. -Τεχνικές
κτηρίωνεγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
Τεχνικά έργα
εξοπλ/σµός
µέσα

2.026.699

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισµός

4.500.473

ΣΥΝΟΛΟ

2.329.880

9.006

44.900

1.555.985

3.939.771

1.967

101

697

24.182

26.947

0

0

0

-13.845

-13.845

0

0

0

0

0

2.331.847

9.108

45.597

1.566.321

3.952.872

46.012

2.435

38.777

471.033

558.256
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4.2

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ

Λογισµικά προγρ/τα
1η Ιουλίου 2012
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2013

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιουλίου 2012
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2013
Αναπόσβεστη αξία 30/06/2013

Λογισµικά προγρ/τα
1η Ιουλίου 2013
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Σεπτεµβρίου 2013

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιουλίου 2013
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Σεπτεµβρίου 2013
Αναπόσβεστη αξία 30/09/2013

1/7/2012 έως 30/06/2013
Λογισµικά
προγρ/τα
ΣΥΝΟΛΟ
2.853.506
2.853.506
177.046
177.046
62
62
0
0
3.030.490
3.030.490
Λογισµικά
προγρ/τα
1.765.799
291.207
0
-28.436
2.028.569
1.001.920

ΣΥΝΟΛΟ
1.765.799
291.207
0
-28.436
2.028.569
1.001.920

1/07/2013-30/09/2013
Λογισµικά
προγρ/τα
ΣΥΝΟΛΟ
3.030.490
3.030.490
3.195
3.195
0
0
0
0
3.033.685
3.033.685
Λογισµικά
προγρ/τα
2.028.569
82.037

ΣΥΝΟΛΟ
2.028.569
82.037

0

0

0
2.110.607
923.078

0
2.110.607
923.078

4.3 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται € 3.000.
Αφορά την κατά 100% θυγατρική εταιρεία ‘’Computer Peripherals International
(Cyprus) LTD’’, η οποία τα τέσσερα τελευταία έτη δεν ανέπτυξε δραστηριότητα και
επειδή τα οικονοµικά της στοιχεία δεν επηρεάζουν σηµαντικά τις οικονοµικές
καταστάσεις, συµπεριελήφθησαν στα αντίστοιχα ποσά της µητρικής ‘’CPI A.E.’’.
4.4 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις /υποχρεώσεις.

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους για:
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Αποτίµηση συµµετοχών
Παροχές προσωπικού
Προβλέψεις απαξίωσης αποθεµάτων
Συµψηφιστέες φορολογικές ζηµιές
Σύνολο

30/9/2013
83.864
78.260
15.233
36.400
338.636
552.393

30/6/2013
83.864
78.260
15.233
36.400
338.636
552.393

Η συµφωνία του αναβαλλόµενου φόρου έχει ως εξής:
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Υπόλοιπο απαιτήσεων 1/07/2013
Φόρος στα αποτελέσµατα
Φόρος στην καθαρά θέση
Υπόλοιπο απαιτήσεων 30/09/2013

552.393
0
0
552.393

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις της εταιρείας είναι ανακτήσιµες µετά από
12 µήνες.
4.5 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση.
Αφορά συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ως κάτωθι:
30/9/2013

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Xώρα
έδρας

% Συµµ.

ΕΛΛΑΣ

0,90%

ΠΑΡΚΟ Επιχειρίσεων
Υψηλής Τεχνολογίας &
Έρευνας «Τεχνοπολη –
Ακρόπολη» Α.Ε.
FIBER SYSTEMS &
NETWORKS AE

ΕΛΛΑΣ

ATKOSOFT AE

ΕΛΛΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Αjξία
κτήσης

58.008

30/6/2013

Προβλ. Λογιστική
Υποτίµ.
αξία
% Συµµ.

3.000

55.008

45,00% 162.380 143.000
2,45% 184.966 155.000
405.354 301.000

19.380
29.966
104.354

0,90%

Αjξία
κτήσης

Προβλ. Λογιστική
Υποτίµ.
αξία

58.008

3.000

55.008

45,00% 162.380 143.000
2,45% 184.966 155.000
405.354 301.000

29.966
104.354

19.380

Η αποτίµηση των εν λόγω συµµετοχών έγινε στην 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 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 την
συµπεριέλαβε σε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Εξάλλου, σε αντίθετη
περίπτωση, η ενοποίησή της µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, λόγω του µικρού
µεγέθους της, δεν θα είχε ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
4.6 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις € 198.629.
Αφορά δοσµένες εγγυήσεις για ενοίκια κτιρίων και αυτοκινήτων, ∆ΕΗ, ΟΤΕ.
4.7 Αποθέµατα.
Τα αποθέµατα της εταιρείας αφορούν εµπορεύµατα και ειδικότερα περιφερειακά
προϊόντα ηλεκτρονικών υπολογιστών (εκτυπωτές, scanners, φωτοτυπικά,
πολυµηχανήµατα κάµερες ασφαλείας, συστήµατα λιανικής πώλησης κ.λ.π..), τα
οποία η εταιρεία µας εκπροσωπεί και εµπορεύεται στην Ελλάδα, καθώς επίσης και
ανταλλακτικά των παραπάνω προϊόντων για τα οποία έχει και την ευθύνη
συντήρησης και επισκευής των επ’ αµοιβή. Η εταιρεία µας αντιπροσωπεύει και
εµπορεύεται στην Ελλάδα προϊόντα διαφόρων οίκων του εξωτερικού. Μέχρι σήµερα
έχει διαθέσει στην Ελληνική αγορά άνω των 200.000 συσκευών, από τις οποίες
περισσότερες από 100.000 βρίσκονται σε λειτουργία. Για την αντιµετώπιση των
αναγκών επισκευής αυτών επ’ αµοιβή, η εταιρεία µας διατηρεί πληθώρα
ανταλλακτικών προκειµένου να εξασφαλίσει τη δυνατότητα επισκευής των. Ωστόσο
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όταν κρίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη διατήρησης κάποιων εκ των παραπάνω,
προβαίνει σε πρόβλεψη απαξίωσής των.
Για όσα εµπορεύµατα η αξία των αποκλίνει από την καταγραµµένη τοιαύτη,
προβαίνει σε εγγραφή πρόβλεψης απαξίωσής των.
Οι σχηµατισθείσες προβλέψεις για απαξίωση αποθεµάτων ανέρχονται στο ποσό των
140.000 €.
4.8 Εµπορικοί χρεώστες.
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραµµάτια εισπρακτέα
ΣΥΝΟΛΟ
Μείον προβλέψεις
ΣΥΝΟΛΟ

30/9/2013
3.221.455
469.421
5.780
3.696.656
391.504
3.305.152

30/6/2013
4.216.057
869.770
5.780
5.091.606
391.504
4.700.102

Το σύνολο των παραπάνω απαιτήσεων θεωρείται ότι είναι βραχυπρόθεσµης λήξης.
Η εύλογη αξία αυτών δεν καθορίζεται ανεξάρτητα, καθώς η λογιστική αξία θεωρείται
ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Για όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας έχει
πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν αποµείωσή τους. Η ενηλικίωση
των απαιτήσεων που δεν έχουν υποστεί αποµείωση παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα:
Μέχρι 3 µήνες
Από 3 έως 6 µήνες
Από 6 µήνες έως 1 έτος
Μετά από 1 έτος
ΣΥΝΟΛΟ

30/9/2013
2.478.864
594.927
165.258
66.103
3.305.152

30/6/2013
3.525.077
846.019
235.005
94.002
4.700.103

Η κίνηση του λογαριασµού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής

Υπόλοιπο έναρξης
∆ιαγραφές χρήσεως
Προβλέψεις χρήσεως
ΣΥΝΟΛΟ

30/9/2013
391.504
0
0
391.504

30/6/2013
324.909
384
66.978
391.504

4.9 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος Ενεργητικού.
Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων
Έξοδα εποµένων χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
4.10

30/9/2013
12.214
123.887
110.442
65.476
106.469
418.488

30/6/2013
12.214
123.887
96.722
41.702
94.983
369.508

30/9/2013
5.887
167.649
173.536

30/6/2013
28.233
130.761
158.994

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Ταµείο
Καταθέσεις σε λογαριασµούς όψεως
ΣΥΝΟΛΟ
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4.11 Μετοχικό Κεφάλαιο.
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε 2.972.250 ευρώ, και
διαιρείται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Κοινές µετοχές

ΟΝΟΜΑΣΤ.
ΑΞΙΑ
ΜΕΤΟΧΗΣ

0,30 Ευρώ

9.907.500

Όλες οι µετοχές έχουν δικαίωµα ψήφου και συµµετέχουν στα κέρδη.

4.12. Η Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας είναι:
1
2
3
4
5
6

Παπαθάνος Χρήστος του
Αριστείδη
Χατζηαντώνης-Φωταράς
Κων/νος του Μόσχου
Τσαδήµα Σοφία του Γεωργίου
Γαλουζίδης
Μιχάλης
του
Φραγκίσκου
Σκούρας
Κων/νος
του
Χρήστου
Πικούνη Χριστίνα του Κλεάνθη

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος

Εκτελεστικό µέλος

Μέλος

Ανεξάρτητο
Εκτελεστικό µέλος
Εκτελεστικό µέλος
Ανεξάρτητο
Εκτελεστικό µέλος
Εκτελεστικό µέλος

Μέλος

Μη Εκτελεστικό µέλος

Μέλος
Μέλος

Μη

Μη

4.13 Λοιπά αποθεµατικά

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
Τακτκό αποθεµατικό
Έκτακτα αποθεµατικά
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
ΣΥΝΟΛΟ

30/9/2013
3.082.776
441.730
100.000
277.586
3.902.091

30/6/2013
3.082.776
441.730
100.000
277.586
3.902.091

4.14 ∆άνεια τραπεζών.

30/9/2013

30/6/2013

∆άνεια τραπεζών

3.337.441

3.697.260

Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:
Άµεσα ή εντός ενός έτους
Εντός του δεύτερου έτους
Από 3 έως 5 χρόνια
ΣΥΝΟΛΟ

3.081.441
224.000
32.000
3.337.441

3.697.260
0
0
3.697.260

Ποσά πληρωτέα εντός 12 µηνών (περιλαµβάνονται στις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Ποσά πληρωτέα µετά από 12 µήνες
ΣΥΝΟΛΟ

3.081.441
256.000
3.337.441

3.697.260
0
3.697.260

Η Εταιρεία έχει τα κατωτέρω τραπεζικά δάνεια:

Α. Τα υπόλοιπα µακροπροθέσµων δανείων στις 30/09/2013 ανέρχονται σε ευρώ
530.000 από τα οποία ποσό 274.000€ είναι αποπληρωτέο µέχρι 30/09/2014, ποσό
224.000€ από 1/1/2014 έως 30/09/2015 και ποσό 32.000€ τον Οκτώβριο του 2015.
Επίσης η εταιρεία έχει επί πλέον βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια των οποίων το
υπόλοιπο στις 30/09/2013 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.622.260.
Σηµειώνεται ότι για τα βραχυπρόθεσµα δάνεια της εταιρείας µε βάση τις δανειακές
συµβάσεις είναι δυνατόν στις λήξεις τους να αποπληρωθούν µερικώς ή ολικώς ή να
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ανανεωθούν. Η πρόβλεψη αυτή των δανειακών συµβάσεων, δίνει τη δυνατότητα
στην εταιρεία να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά ενδεχόµενη έλλειψη ρευστότητας.
Όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ. Όλα τα δάνεια επιβαρύνονται µε επιτόκιο EURIBOR +
SPREAD.
Η διοίκηση εκτιµά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων είναι ίση µε την εύλογη αξία τους.
Για κανένα από τα παραπάνω δάνεια δεν έχει εγγραφεί υποθήκη επί των
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
4.15 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:
Αποτίµηση υποχρέωσης 30/06/2012
Κόστος τόκων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις
Κόστος παροχών λήξης απασχόλησης
Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες
ΣΥΝΟΛΟ

30/9/2013
66.159
0
0
0
0
0
66.159

30/6/2013
103.425
4.654
20.252
-290.142
263.237
-35.267
66.159

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 4,50% ετησίως θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί ένα
µέσο επίπεδο επιτοκίου της αγοράς µε βάση τις διαµορφωµένες κατά την
παραπάνω ηµεροµηνία συνθήκες.
Αύξηση Αποδοχών
Έχει γίνει υπόθεση αύξησης των αποδοχών κάθε µέλους µε 1,0% ετησίως σαν
αντιστάθµισµα του πληθωρισµού. Επιπρόσθετα έχει υποτεθεί και ένα 1,0%
ετησίως λόγω βαθµολογικής προαγωγής του εργαζοµένου.
∆ηµογραφικές Υποθέσεις
Ηλικίες Κανονικής Αποχώρησης
Έχει χρησιµοποιηθεί το 62ο έτος ηλικίας για τις γυναίκες και το 65ο για τους
άνδρες.
Άλλα Αίτια Αποχώρησης
Σαν άλλα αίτια αποχώρησης θεωρούµε την καταγγελία συµβάσεως και την
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αποχώρηση χωρίς δικαίωµα παροχής του ν. 2112/20, όπως τροποποιήθηκε από
το ν. 4093/2012. (όπως η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύµβασης, κ.λ.π).
Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία της επιχείρησης σχετικά µε την αποχώρηση
λόγω καταγγελίας σύµβασης και την οικειοθελή αποχώρηση, το αντίστοιχο
ποσοστό εκτιµήθηκε σε 2%.
Θνησιµότητα
Για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης οι οποίες προκύπτουν από τον Νόµο
2112/20, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4093/2012, 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
EAE2012P, για άνδρες και γυναίκες µε µείωση του ποσοστού νοσηρότητας στο
35%.
4.16 Προµηθευτές

Ο χρόνος αποπληρωµής των προµηθευτών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
ΣΥΝΟΛΟ
Μέχρι 3 µήνες
Από 3 έως 6 µήνες
ΣΥΝΟΛΟ

30/9/2013
1.464.202
1.024.941
439.261
1.464.202

30/6/2013
2.192.369
1.534.658
657.711
2.192.369

30/9/2013
106.752
65.439
10.464
57.925
240.581

30/6/2013
106.488
71.181
33.937
54.317
265.923

4.17Λοιπές υποχρεώσεις.
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικές υποχρεώσεις
Πιστωτές διάφοροι
Έξοδα χρήσης δεδουλευµένα
ΣΥΝΟΛΟ
4.18 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις.
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Φόρος προστιθέµενης αξίας
Φόρος αµοιβών προσωπικού
Φόρος αµοιβών τρίτων
Λοιποί φόροι
ΣΥΝΟΛΟ

30/9/2013
244.138
29.477
11.503
39.450
324.567

30/6/2013
301.912
38.266
2.807
43.194
386.179

5. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ.
5.1 Κύκλος εργασιών.

Αφορά σε έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων και παροχή υπηρεσιών που
αναλύονται ως εξής:
30/9/2013

30/9/2012

Πωλήσεις εµπορευµάτων

2.210.343

2.061.792

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ

993.276
3.203.619

1.013.416
3.075.208

Ποσά σε ευρώ
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5.2 Κόστος πωληθέντων.

Αφορά στο κόστος των πωληθέντων εµπορευµάτων και το κόστος της παροχής
υπηρεσιών ως εξής:
Ποσά σε ευρώ
Κόστος πωληθέντων εµπορευµάτων
Κόστος παροχής υπηρεσιών
ΣΥΝΟΛΟ

30/9/2013
1.654.277
592.668
2.246.945

30/9/2012
1.543.221
812.168
2.355.389

5.3 Άλλα έσοδα
30/9/2013
2.267
560
2.827

Συναλλαγµατικές διαφορές
Κέρδη από εκποίηση παγίων
ΣΥΝΟΛΟ

30/9/2012
808
7.646
8.454

5.4 Κόστος Παροχής Υπηρεσιών.

30/9/2013

(Ποσά σε €)

30/9/2012

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

331.064

388.849

Αµοιβές Τρίτων

117.428

65.171

Κόστος αναλωθέντων ανταλλακτικών

210.606

179.521

3.399

1.300

Αποσβέσεις

66.067

84.925

Μισθώµατα
Λοιπά έξοδα

58.838

53.401

44.430

39.002

831.832

812.168

Τηλεπικοινωνίες

Σύνολο
5.5 Αµοιβές προσωπικού.

Το συνολικό κόστος προσωπικού το οποίο επιβάρυνε τα έξοδα διοικητικής
λειτουργίας, τα έξοδα διάθεσης και το κόστος εσόδων έχει ως εξής:
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Περιγραφή
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Κοινωνική ασφάλιση
Λοιπές παροχές
Σύνολο

30/9/2013
584.089
131.591
3.970
719.650

30/9/2012
789.945
147.908
7.259
945.112

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία έχει ως εξής:
30/9/2013
30/9/2012

121
120

31

CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών

5.6 Έξοδα διάθεσης.
(Ποσά σε €)

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές Αµοιβές-Παροχές Τρίτων
Έξοδα Προβολής & διαφηµήσεων
Τηλεπικοινωνίες
Αποσβέσεις
Μισθώµατα
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

30/9/2013
258.685
9.232
16.016
1.892
23.605
37.229
59.313
405.971

30/9/2012
349.242
26.533
15.922
450
56.214
44.695
65.669
558.725

5.7 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας.
(Ποσά σε €)

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές Αµοιβές-Παροχές Τρίτων
Έξοδα κίνησης προσωπικού
Τηλεπικοινωνίες
Αποσβέσεις
Μισθώµατα
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

30/9/2013
129.901
45.484
1.793
2.915
19.312
21.916
22.546
243.866

30/9/2012
207.021
85.869
6.926
405
24.634
19.658
21.228
365.742

5.8 Άλλα έξοδα

Έξοδα προηγ. Χρήσεων
Ζηµιές από εκποίηση παγίων
Συναλλαγµατικές διαφορές
ΣΥΝΟΛΟ

30/9/2013
1.865
915
36
2.816

30/9/2012
0
89
500
589

30/9/2013
86.514
5.865
4.136

30/9/2012
83.799
2.944
3.710

96.515

90.453

5.9 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα.
(Ποσά σε €)

Τόκοι τραπεζικών δανείων
Προµήθειες εγγυητικών επιστολών
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα

5.10. Φόρος εισοδήµατος – Ανέλεγκτες οικονοµικές χρήσεις.
Η ανάλυση του φόρου εισοδήµατος έχει ως εξής:
30/9/2013
Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας περιόδου (έκτακτη
εισφορά)
Αναβαλλόµενος φόρος
Προβλεψεις για ∆ιαφορές Φορολ. Ελέγχου.

1.576
0
0
1.576

30/9/2012
0
0
0

Ο Φόρος επί των κερδών διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο συντελεστή φόρου επί των κερδών.
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
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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 εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση
01/07/2008-30/06/2009. Για την ανέλεγκτη χρήση 1/7/2009-30/06/2010 κατά
την οποία δηλώθηκαν φορολογικές ζηµιές ποσού € 633 χιλ. η εταιρεία έχει
προβεί σε πρόβλεψη λογιστικών διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν από
τον φορολογικό έλεγχο συνολικού ποσού € 604 χιλ. Με το ποσό αυτό µειώθηκαν
οι φορολογικές ζηµιές προκειµένου να υπολογισθεί ο αναβαλλόµενος φόρος.
Οι χρήσεις 1/7/2010-30/06/2011, 1/7/2011-30/06/2012 ελέγχθηκαν από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου
82 παραγρ. 5 του Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε και εκδόθηκαν
εκθέσεις φορολογικής συµµόρφωσης µε <<συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη>>.
Η χρήση 1/7/2012-30/06/2013, έχει υπαχθεί στο φορολογικό των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5
του Ν. 2238/1994. Αν µε την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
5.11. Κέρδη/ζηµίες ανά µετοχή.

Ο υπολογισµός των βασικών κερδών/ζηµιών ανά µετοχή έχει ως εξής:
Ποσά σε €
Κέρδη (-Ζηµιές) µετά από φόρους
Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών
Βασικά και µειωµένα κέρδη κατά µετοχή (ποσά
σε ευρώ)

30/9/2013
-15.193
9.907.500

30/9/2012
-272.165
9.907.500

-0,0015

-0,0275

6. Λοιπές επεξηγήσεις για τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων.
6.1. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη ή άλλου τύπου δεσµεύσεις επί των παγίων
περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών της εταιρείας.
6.2 Εγγυήσεις.
Η Εταιρεία στις 30/09/2013 είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
συµβάσεων συντήρησης µηχανογραφικού εξοπλισµού, συνολικού ύψους € 473 χιλ.
6.3. 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 της εταιρείας.
6.4. 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 της εταιρείας, συγγενικά πρόσωπα αυτών µε πρώτο βαθµό συγγένειας,
επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή ασκούν
ουσιώδη επιρροή.
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Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα φυσικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από το
∆.Λ.Π. 24, για την χρήση 1/7/2013-30/09/2013 έχουν ως εξής:
Αµοιβές Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικών στελεχών.
Συνδεδεµένο φυσικό πρόσωπο
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίουκαι διευθυντικά στελέχη.
∆ιευθυντικά Στελέχη
ΣΥΝΟΛΟ

Ευρώ
39.781
56.998
96.779

∆εν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη.
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συµφωνίες µε τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή µε
το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε
περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή
της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης προς τη µητρική εταιρεία.
6.5. Εποχικότητα.
Η δραστηριότητα της εταιρείας δεν υπόκειται σε ουσιώδεις εποχικές διακυµάνσεις.
7. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ.
Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της
αγοράς (διακυµάνσεις στα επιτόκια, οι τιµές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και
κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας στοχεύει
στον περιορισµό της αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της
εταιρείας που προκύπτει από την αδυναµία πρόβλεψης των χρηµατοοικονοµικών
αγορών και τη διακύµανση στις µεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:

•
•
•

Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις
λειτουργίες της εταιρείας,
σχεδιασµός
της
µεθοδολογίας
και
επιλογή
των
κατάλληλων
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων για την µείωση των κινδύνων και
εκτέλεση / εφαρµογή, σύµφωνα µε την διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη
διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε
τράπεζες,
δικαιώµατα υπερανάληψης σε τράπεζες,
βραχυπρόθεσµα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγµατεύσιµα στην
χρηµαταγορά, εµπορικούς χρεώστες και πιστωτές, επενδύσεις σε µετοχές.
7.1 Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς η έκθεση
σε κίνδυνο συναλλαγµατικών ισοτιµιών είναι πολύ µικρή.
7.2 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου.
Η έκθεση της εταιρείας όσον αφορά των πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού αναλύονται ως εξής:
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Ποσά σε Ευρώ
Εµπορικοί χρεώστες
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα κα ισοδύναµα
Σύνολα

30/9/2013
3.062.259
2.712.343
173.536
5.948.138

30/9/2012
3.453.339
3.200.216
541.277
7.194.831

Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και
ενσωµατώνει τις πληροφορίες αυτές στους ελέγχους του πιστωτικού ελέγχου. Όπου
είναι διαθέσιµες χρησιµοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά µε τους
πελάτες. Η πολιτική της εταιρείας είναι να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους
πελάτες.
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά
στοιχεία τα οποία δεν έχουν αποµειωθεί σε προηγούµενες ηµεροµηνίες είναι
ικανοποιητικής πιστωτικής ποιότητας. Κανένα από τα χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί µε ενέχυρο ή άλλη µορφή
πιστωτικής ασφάλισης.
Για τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η εταιρεία δεν εκτίθεται σε εξαιρετικά
σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταµειακά
διαθέσιµα θεωρείται αµελητέος, δεδοµένου ότι αντισυµβαλλόµενες είναι αξιόπιστες
τράπεζες της Ελλάδας.
7.3 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας.
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της µε προσεκτική παρακολούθηση
των χρεών των µακροπρόθεσµων χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καθώς επίσης
και των πληρωµών που πραγµατοποιούνται καθηµερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας
παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθηµερινή και εβδοµαδιαία
βάση καθώς και σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών. Οι µακροπρόθεσµες ανάγκες
ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται
µηνιαία.
Η Εταιρεία διατηρεί µετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως
30 ηµερών. Τα κεφάλαια για τις µακροπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας
εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανεισµού, µε ευνοϊκούς όρους,
από τις συνεργαζόµενες τράπεζες. Τα δάνεια της εταιρείας στη λήξη τους δύνανται
να αποπληρωθούν µερικώς ή ολικώς ή να ανανεωθούν. Η εταιρεία, προκειµένου να
αντιµετωπίσει τον κίνδυνο ρευστότητας από τη ληκτότητα των δανείων της, έχει τη
δυνατότητα αύξησης της ρευστότητάς της µε περαιτέρω δανειοδότησή της, η οποία
µπορεί να γίνει µε εκχώρηση απαιτήσεών της και µε περαιτέρω δανειοδότηση, η
οποία δύναται να επιτευχθεί µε εγγύηση µεταχρονολογηµένων επιταγών πελατών τις
οποίες η εταιρεία έχει στο χαρτοφυλάκιό της.
7.4 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου.
Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
• να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του
(going-concern) και
• να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους τιµολογώντας
προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου.
Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού της Καθαρής Θέσης
πλέον των δανείων µειωµένης εξασφάλισης µείον τα ταµειακά διαθέσιµα και τα
ταµειακά ισοδύναµα όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισµό.
7.5 Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου.
Η πολιτική της εταιρείας είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο
ταµειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση. Οι
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µακροπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις είναι συνήθως µε σταθερό ποσοστό επιτόκιο.
Την 30η Ιουνίου 2013, η εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του
επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό της, ο οποίος υπόκειται σε µεταβλητό
ποσοστό επιτοκίου.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσµατος της χρήσης
καθώς και της Καθαρής Θέσης σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του
+0,5% ή -0,5% (2008: +/-0,5%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιµάται ότι κινούνται σε
µια λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.
1/7/2013-30/09/2013

Ποσά σε €
Επίδραση στα αποτελέσµατα χρήσης
Επίδραση στην καθαρή θέση
αποτελέσµατα χρήσης

1/7/2012-30/09/2012

0,50%

-0,50%

0,50%

-0,50%

16.687

-16.687

19.113

-19.113

16.687

-16.687

19.113

-19.113

Πέραν των ανωτέρω, ο κίνδυνος από την µεταβλητότητα των τιµών των χρεογράφων
(στα οποία έχει επενδύσει η εταιρεία δε θεωρείται σηµαντικός για τα οικονοµικά
αποτελέσµατα του.
7.6. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των
οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρεία, στα οποία
επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.
CPI AE HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ¨: 1788301000 (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)
Ε∆ΡΑ: ΡΑΦΑΗΛΙ∆Η 1, ΤΑΥΡΟΣ ΤΚ 17778
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΌ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28-04-2009 του ∆ιοικητικού 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.
Αρµόδια Νοµαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιευθυνση Α.Ε. και Πίστεως
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.cpi.gr
Ηµεροµηνία Έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας : 20 Νοεµβρίου 2013.
Ελεγκτική εταιρεία: PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Νόµιµος ελεγκτής: Καγιούλης Ευστάθιος
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : ∆εν απαιτείται. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος: Παπαθάνος Χρήστος.

Σύµβουλοι:
Χατζηαντώνης - Φωταράς Κων/νος, Γαλουζίδης Μιχάλης, Τσαδήµα Σοφία
Σκούρας Κων/νος, Πικούνη Χριστίνα, Ζαριφόπουλος Παναγιώτης, Πίγκα Ελένη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1/7/2013 30/9/2013

(ποσά εκφρασµένα σε €)

(ποσά εκφρασµένα σε €)

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

30/9/2013

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

30/6/2013

183.811
923.078
1.128.468
2.157.431
2.658.541
1.238.635

186.257
1.001.920
1.127.007
1.936.940
4.060.450
1.168.155

104.354
8.394.318

104.354
9.585.083

2.972.250
-9.951
2.962.299
0
2.962.299
256.000
65.859
3.081.441
2.028.720

2.972.250
5.242
2.977.492
0
2.977.492
0
65.859
3.697.260
2.844.471

0

0

5.432.019
8.394.318

6.607.591
9.585.083

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Τρέχουσα περίοδος

(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 (Α)

Συγκρίσιµη
περίοδος

Κέρδη (Ζηµίες) 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)
Μείον:

-13.617

-272.165

108.984
0
0

165.773
0
0

355
96.126

-7.557
87.981

-220.491
1.344.510
-817.328

6.067
326.394
488.997

-96.126

-87.981

402.413

707.508

0
-29.809

0
-83.740

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων
παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

1/7/2013 30/9/2013
3.203.619
956.675

1/7/2012 30/9/2012
3.075.208
719.818

82.509
-13.617
-15.193

-184.184
-272.165
-272.165

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων

-15.193
0
0

-272.165
0
0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηµατ/νοµικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

-15.193
-15.193
0
-0,0015

-272.165
-272.165
0
-0,0275

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

191.492

-18.411

1/7/2012 30/9/2012

1.759

3.979

-28.050

-79.761

2.076.934
-2.436.754

109.002
-470.359

-359.820

-361.356

14.543

266.391

158.994
173.536

274.886
541.277

Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους (Α)+(Β)

-Ιδιοκτήτες µητρικής
-∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων

και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες:
1. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επι των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
2. 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 239 €.
3.Η εταιρεία εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30/06/2009. Οι χρήσεις 1/7/2010-30/6/2011 και
1/7/2011-30/06/2012 ελέγθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και εκδόθηκε πιστοποιητικό ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη. Η χρήση
1/7/2009-30/06/2010 παραµένει ανέλεγκτη και η χρήση 1/7/2012-30/06/2013 ελέγχεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
4. ∆εν διενεργήθηκαν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, για επιδικες ή υπο διαιτησία διαφορές
καθώς επίσης <<Λοιπές Προβλέψεις>>, καθόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού είναι:
30/9/2013
30/9/2012
Μισθωτοί
121
120
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:
α) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης
96.779 €
β) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
0€
γ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
0€
Ταύρος

(ποσά εκφρασµένα σε €)

30/09/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1/7/2013 και 1/7/2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30/09/2013 και 30/09/2012 αντίστοιχα)

30/09/2012

2.977.492

3.182.897

-15.193

-272.165

2.962.299

2.910.732

20/11/2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

Ο ΟΙKΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 649762

ΣΟΦΙΑ ΤΣΑ∆ΗΜΑ
Α.∆.Τ. ΑΚ 546474

Α.∆.Τ. AI 555733/AΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε. 14106

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ

Ταύρος, 20/11/2013

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. &
∆ιευθύvωv Σύµβoυλoς

Χρήστoς Α. Παπαθάvoς
Α∆Τ ΑΒ 649762

Το Εξουσιοδοτηµένο Μέλος

Σοφία Γ. Τσαδήµα
A∆T ΑΚ 546474

Ο Οικονοµικός
∆ιευθυντής

Κωνσταντίνος Χ. Σκούρας
A∆T ΑΙ 555733
37

