CPI AE HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε 32624/06/Β/95/1
Ε∆ΡΑ: ΡΑΦΑΗΛΙ∆Η 1, ΤΑΥΡΟΣ ΤΚ 17778
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΌ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012
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 : 29 Μαϊου 2012
Ελεγκτική εταιρεία: PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Νόµιµος ελεγκτής: Μανδρίδης Ιωάννης
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Ανέλεγκτες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.
(Τα αναφερόµενα κατωτέρω ποσά είναι σε €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

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

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

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

31/3/2012

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)

30/6/2011

235.406
896.630
1.051.645
2.920.932
4.954.984
1.523.077

259.312
994.386
1.006.151
2.200.084
5.519.538
2.199.550

164.354
11.747.028

164.354
12.343.375

2.972.250
390.482
3.362.732
0
3.362.732

2.972.250
1.028.285
4.000.535
0
4.000.535

100.000
175.579

175.000
243.247

3.794.260

4.079.313

4.314.457

3.845.280

0
8.384.296
11.747.028

0
8.342.840
12.343.375

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

(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)

Τρέχουσα περίοδος

Συγκρίσιµη
περίοδος

Τρέχουσα
περίοδος

Συγκρίσιµη
περίοδος

1/7/2011 31/3/2012

1/7/2010 31/3/2011

1/1/2012 31/3/2012

1/1/2011 31/3/2011

14.086.229
2.871.660

15.708.324
3.375.357

4.583.106
853.460

5.314.577
1.058.161

-445.766
-718.547
-637.804

-97.847
-361.170
-383.403

-165.046
-259.307
-247.956

58.725
-14.972
-14.972

-637.804
0
0
-637.804
-637.804
0
-0,0644

-383.403
0
0
-383.403
-383.403
0
-0,0387

-247.956
0
0
-247.956
-247.956
0
-0,0250

-14.972
0
0
-14.972
-14.972
0
-0,0015

23.668

310.137

-26.703

198.091

-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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1/7/2011 31/3/2012

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

-718.547

-361.170

469.434
-168.983
0

407.984
-2.204
0

-3.815
272.781

-4.100
263.323

-720.848
891.942
468.606

-1.021.083
-309.519
2.471.564

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-272.781

-263.323

217.789

1.181.473

0
-337.348

-7.008
-308.630

17.908

14.893

-319.440

-300.745

5.673.755
-6.033.807
0

18.922.440
-19.389.883
0

-360.053

-467.443

-461.704
865.408
403.705

413.285
284.450
697.735

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)
Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα Πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηµατ/νοµικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

31/03/2012
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. Η χρήση 1/7/2010-30/6/2011
ελέγθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και εκδόθηκε πιστοποιητικό ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη. Παραµένει ανέλεγκτη

1/7/2010 31/3/2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1/7/2011 και 1/7/2010 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2012 και
31/03/2011 αντίστοιχα)

31/03/2011

4.000.535

4.480.431

-637.804

-383.403

0

3.362.732

4.097.028

0
0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

µόνο η χρήση 1/7/2009-30/06/2010.
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:
31/3/2012
31/3/2011
Μισθωτοί
151
152

0
425.430
0

0,00
#REF!

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
606.473 €
0€
β) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
0€
γ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
Ταύρος 29/05/2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

Ο ΟΙKΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 649762

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΡΑΠΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 505258

Α.∆.Τ. AI 555733/AΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε. 14106

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ

