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CPI AE HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε 32624/06/Β/95/1
ΕΔΡΑ: ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ 1, ΤΑΥΡΟΣ ΤΚ 17778
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠO 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28-04-2009 του Διοικητικού 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, Διευθυνση Α.Ε. και Πίστεως
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:
www.cpi.gr
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Παπαθάνος Χρήστος
Ημερομηνία Έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων
Σύμβουλοι:
20 Νοεμβρίου 2011
Χατζηαντώνης - Φωταράς Κων/νος, Γαλουζίδης Μιχάλης, Κουραπίδης Σωκράτης
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:
Ελεγκτική εταιρεία:
Σκούρας Κων/νος, Πικούνης Αναστάσιος, Ζαριφόπουλος Παναγιώτης.
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Νόμιμος ελεγκτής:
Μανδρίδης Ιωάννης
Ανέλεγκτες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου:

(Τα αναφερόμενα κατωτέρω ποσά είναι σε €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
30/09/2011
30/06/2011
1/7/2011 1/7/2010 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
252.821
259.312 Λειτουργικές Δραστηριότητες
30/09/2011
30/09/2010
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
949.468
994.386 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
-211.965
-98.991
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
998.882
1.006.151 Πλέον / Μείον προσαρμογές για :
Αποθέματα
2.669.633
2.200.084 Αποσβέσεις
187.537
106.748
Απαιτήσεις από Πελάτες
5.009.594
5.519.538 Προβλέψεις
-7.005
-2.204
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
1.760.510
2.199.550 Συναλλαγματικές διαφορές
0
0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)
προοριζόμενα για πώληση
164.354
164.354
-839
-999
-------------------------- -------------------------- επενδυτικής δραστηριότητας
62.458
104.958
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
11.805.262
12.343.375 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα
================= =================
Πλέον / Μείον προσαρμογές για μεταβολές
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
2.972.250
2.972.250 λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
853.320
1.028.285 σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
-------------------------- -------------------------- Μείωση / (αύξηση) των αποθεμάτων
-469.549
-364.603
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
3.825.570
4.000.535
507.442
615.864
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
0
0 Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων
-------------------------- -------------------------- (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
-123.357
728.225
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
3.825.570
4.000.535
================= ================= Μείον:
Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις
150.000
175.000
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-62.458
-104.958
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
243.247
243.247
0
0
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
3.864.521
4.079.313 Καταβεβλημένοι φόροι
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
3.721.924
3.845.280 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -------------------------0- -------------------------0Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα
-117.736
984.040
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
0
0 δραστηριότητες (α)
================= =================
-------------------------- -------------------------- Επενδυτικές δραστηριότητες
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
7.979.692
8.342.840
-------------------------- -------------------------- Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 11.805.262
12.343.375
================= ================= κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
0
-4.008
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
-94.009
-94.339
ποσά εκφρασμένα σε €
Τρέχουσα περίοδος Συγκρίσιμη περίοδος Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων
1/7/2011 1/7/2010 - παγίων στοιχείων
921
1.996
-------------------------- -------------------------30/9/2011
30/9/2010 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
Κύκλος Εργασιών
4.334.580
4.358.893 δραστηριότητες (β)
-93.088
-96.351
================= =================
Μικτά Κέρδη/(-ζημίες)
960.448
1.105.673
-------------------------- -------------------------- Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Κέρδη/(-ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
0
0
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
-149.507
5.966 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
3.924.902
7.963.310
Κέρδη/(-ζημιές) προ φόρων
-211.965
-98.991
-4.164.694
-7.719.922
-------------------------- -------------------------- Εξοφλήσεις δανείων
Κέρδη/(-ζημιές) μετά από φόρους (Α)
-174.965
-98.991
0
0
================= ================= Μερίσματα Πληρωθέντα
-------------------------- --------------------------Ιδιοκτήτες μητρικής
-174.965
-98.991 Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηματ/νομικές
-Δικαιώματα μειοψηφίας
0
0 δραστηριότητες (γ)
-239.792
243.388
================= =================
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
0
0 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
-450.615
1.131.077
μετά από φόρους (Α)+(Β)
-174.965
-98.991 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 865.408
284.450
---------------Ιδιοκτήτες μητρικής
-174.965
-98.991 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
414.793
1.415.527
=================
=================
-Δικαιώματα μειοψηφίας
0
0
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
-0,0177
-0,0100 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
-------------------------- -------------------------30/09/2011
30/09/2010
Κέρδη/(-ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
38.031
112.714 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
================= ================= (1/7/2011 και 1/7/2010 αντίστοιχα)
4.000.535
4.480.431
Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες:
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
1. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επι των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
-174.965
-98.991
2. Στα ποσά της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά της θυγατρικής εταιρείας Αύξηση/μείωση μετοχικού κεφαλαίου
0
0
''CPI CYPRUS LTD'', η οποία δεν έχει οικονομική δραστηριότητα και το σύνολο του Διανεμηθέντα μερίσματα
0
0
ενεργητικού της ανέρχεται σε 239 €.
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην
3. Η εταιρεία εχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30/06/2009. καθαρή θέση
0
0
4. Δεν διενεργήθηκαν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, για επιδικες ή Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
0
0
υπο διαιτησία διαφορές καθώς επίσης «Λοιπές Προβλέψεις», καθόσον δεν Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
συντρέχει τέτοια περίπτωση.
(30/09/2011 και 30/09/2010 αντίστοιχα)
3.825.570
4.381.439
================= =================
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση
Ταύρος, 20/11/2011
της Εταιρείας.
6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι: 30/09/2011 30/09/2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Μισθωτοί
152
152
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,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ
όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, καθώς επίσης οι συναλλαγές και οι συνολικές
Α.Δ.Τ. ΑΒ 649762
αμοιβές των μελών της Διοίκησης έχουν ως εξής:
α) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών
ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΟΙKΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
και μελών της Διοίκησης
231.293 €
β) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
0€
γ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
0€
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΑΠΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 505258

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
Α.Δ.Τ. AI 555733
AΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 14106

