C.P.I. Aνώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2001 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)
(Ποσά σε ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1/7/2001-31/12/2001 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
∆απάνες πολυετούς απόσβεσης
Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
(αναπόσβεστο υπόλοιπο)
1.035.658,70 Αποθεµατικά & λοιποί λογ/σµοί
Πάγιο Ενεργητικό
1.667.982,69
ιδίων κεφαλαίων
Μείον Αποσβέσεις
676.414,06
991.568,63 Αποτελέσµατα περιόδου
Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
467.476,23 Αποτελέσµατα Προηγ.Χρήσεων
Αποθέµατα
3.830.540,44 ∆ιαφορές ενοποίησης
Πελάτες
5.220.287,84 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Λοιπές απαιτήσεις
4.996.033,70 Προβλέψεις ∆ιάφορες
∆ιαθέσιµα
2.048.077,11 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού
330.021,40 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
18.919.664,05 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
3.634.780,26 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) προ φόρων

Μείον:Αναλογία µειοψηφίας στα κέρδη
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) προ φόρων

3.269.120,14
1.535.084,53
700.636,61
(1.992.747,43)
157,40
384.268,87
3.000,00
11.410.682,50
637.211,43
18.919.664,05
3.634.780,26

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1/7/2001- 31/12/2001)

ΕΣΟ∆Α
Εσοδα από πωλήσεις
Μείον:Kόστος Πωληθέντων
Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Πλέον:Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο
Μείον:Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Εξοδα λειτουργίας διάθεσης
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
Πλέον:Ανόργανα Εσοδα - Κέρδη
Μείον:Ανόργανα Εξοδα - Ζηµιές

1/7/2001-31/12/2001
2.972.250,00

1/7/2001-31/12/2001
11.229.523,05
7.325.793,93
3.903.729,12
62.682,76
3.966.411,87
1.060.313,85
1.546.974,03
(15.398,83)
1.374.522,83
215.251,29
54.670,06
1.535.104,06
19,53
1.535.084,53

1.Στην ενοποιηµένη κατάσταση περιλαµβάνεται η εταιρεία "MDI A.E." (πρώην GETRONICS HELLAS Α.Ε.)
Η εξαγορά της εταιρείας έγινε τον Ιούνιο του 2001 και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ποσά γιά την
προηγούµενη χρήση.
2.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη στα πάγια στοιχεία.
3.Η µητρική εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση 1/7/1998-30/6/1999, ενώ η θυγατρική µέχρι
την χρήση 1/1/2000-31/12/2000.Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί
οριστικές για τις ανέλεγκτες χρήσεις
4.Στο υπόλοιπο του λογαριασµού "Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις περιλαµβάνεται και
και συµµετοχή σε ανώνυµη εταιρεία συνολικού ποσού 176.082 ευρώ µη εισηγµένη στο Χ.Α.Α.
Η εσωτερική λογιστική αξία της συµµετοχής µε βάση τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό είναι
µικρότερη κατά 146.735 ευρώ.
5.Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2001 112 άτοµα.
6.Ο αναφερόµενος κύκλος εργασιών 11.229.523,05 ευρώ αναλύεται ανά κατηγορία οικονοµικής
δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 91) ως εξής: 5164 Χονδρικό εµπόριο µηχανών και εξοπλισµού γραφείου 9.782.880,72 ευρώ και 7250 Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου λογιστικών µηχανών και
εξοπλισµού πληροφορικής - 1.446.642,33 ευρώ.

Aγ.Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2002
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Α.Τ. Κ 045516

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.
ΣΤΡΟΓΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α.Μ.Α.Ο.Ε.Ε. 27765

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανωνύµου Εταιρίας "C.P.I. Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών"
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του αρθρου 6 του π.δ.360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του ν.2533/1997, εφαρµόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων
ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της
"CPI Ανώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών" που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιουλίου 2001 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2001 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να
επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα, της ανωτέρω µητρικής εταιρίας και της θυγατρικής της που
περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. Οι οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 25,8 % και 20,4% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και
κύκλου εργασιών, έχουν ελεχθεί από εµάς. Από τον παραπάνω ελεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1)Στο υπόλοιπο του λογαριασµού "∆απάνες πολυετούς απόσβεσης" περιλαµβάνεται και ποσό ευρώ 528 χιλ.
περίπου, το οποίο αφορά την αναπόσβεστη αξία δαπανών αναδιοργάνωσης της εταιρείας (παρούσης χρήσεως ευρώ 367 χιλ. και προηγουµένων χρήσεων ευρώ 161 χιλ. ) και υπόκειται σε πενταετή απόσβεση.
2)Η συνολική σχηµατισθείσα πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, υπολείπεται της προβλεπόµενης µε βάση τον κωδ. ν. 2190/1920 κατά ποσό ευρώ 205 χιλ. περίπου.
3)Το ποσό της υφιστάµενης πρόβλεψης (ευρώ 208 χιλ.) για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις δεν κρίνεται επαρκές για την κάλυψη της ζηµιάς που ενδέχεται να προκύψει κατά την ρευστοποίηση
των απαιτήσεων αυτών, οι οποίες κατά την 31.12.2001 ανερχόταν στο ποσό ευρώ 792 χιλ. περίπου. 4)Μεταξύ των αποθεµάτων περιλαµβάνονται ανταλλακτικά ποσού ευρώ 249 χιλ. περίπου που προορίζονται
να καλύψουν πιθανές µελλοντικές συµβατικές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας προς συγκεκριµένους πελάτες της. Κατά την αποψή µας η ήδη σχηµατισθείσα πρόβλεψη απαξίωσης του ποσού ευρώ

39 χιλ. περίπου πιθανόν να µην επαρκεί για την κάλυψη της ζηµιάς που ενδέχεται να προκύψει από τη µη διαθεσή τους. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι
ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 "περί ανωνύµων εταιρειών" και αφού ληφθούν υπόψη οι
προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες υπ'αριθµ. 3 και 4 σηµειώσεις της εταιρείας, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την
ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2001, καθώς και τα ενοποιηµένα
εµφανιζόµενη αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική
εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές.
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
PANNEL KERR FORSTER
Chartered Accountants

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2002
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 13271

