
                                                                  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2000  ( 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2000 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000                             (Ποσά σε δρχ.)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/7/2000-31/12/2000 1/7/1999-31/12/1999 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/7/2000-31/12/2000 1/7/1999-31/12/1999
∆απάνες πολυετούς απόσβεσης Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 660.500.000                   570.000.000                    
(αναπόσβεστο υπόλοιπο) 179.912.474 74.796.380 Αποθεµατικά & λοιποί λογ/σµοί 
Πάγιο Ενεργητικό 245.253.233 211.411.983 ιδίων κεφαλαίων 1.436.630.927                14.035.047                       
Μείον Αποσβέσεις 186.608.226 58.645.007 167.805.714 43.606.269 Αποτελέσµατα περιόδου 513.117.766                   403.263.283                    
Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 112.931.256 6.409.760 Αποτελέσµατα Προηγ.Χρήσεων 84.560.617                     35.000.000                       
Αποθέµατα 957.558.950 853.308.056 Προβλέψεις ∆ιάφορες 55.625.904                     44.971.602                       
Πελάτες 1.121.308.866 987.661.043 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες 2.118.736.421                2.502.165.130                 
Λοιπές απαιτήσεις 1.733.134.350 1.490.180.531
∆ιαθέσιµα 464.706.938 57.388.194
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 240.973.794 56.084.829
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.869.171.635 3.569.435.062 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.869.171.635                3.569.435.062                 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 201.545.000 176.174.100 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 201.545.000                   176.174.100                    

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2000- 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΕΣΟ∆Α 1/7/2000-31/12/2000 1/7/1999-31/12/1999 1.Για την σύνταξη της λογιστικής κατάστασης ακολουθήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές 
Εσοδα από πωλήσεις 3.290.537.162 3.087.858.706 που εφάρµοσε η εταιρεία για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 30.6.2000 
Μείον:Kόστος Πωληθέντων 2.377.480.811 2.266.736.927 2.Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά και για την χρήση 1/7/1998-30/6/1999.
Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 913.056.351 821.121.779 3.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη στα πάγια στοιχεία.
Πλέον:Αλλα έσοδα εκµετάλλευσης 5.033.957 689.000 4.Στο  υπόλοιπο  του  λογαριασµού  "Συµµετοχές  &  Μακροπρόθεσµες  απαιτήσεις 
Σύνολο 918.090.308 821.810.779 περιλαµβάνεται και ποσό δρχ.60.000.000 που αφορά την αξία  κτήσεως µετοχών ανωνύµου 
Μείον:Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 286.627.202 198.388.649 εταιρείας µη εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.Η εσωτερική λογιστική αξία των 
         Εξοδα λειτουργίας διάθεσης 214.742.122 204.826.798 µετοχών αυτών µε βάση τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό ανέρχεται στο ποσό των  
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 21.263.716 18.680.101 δρχ. 7.500.000
Καθαρά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 395.457.268 399.915.231 4.Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2000  81 άτοµα.
Πλέον:Ανόργανα Εσοδα - Κέρδη 149.697.961 92.939.521 5.Ο αναφερόµενος κύκλος εργασιών δρχ. 3.290.537.162   αναλύεται ανά κατηγορία 
Μείον:Ανόργανα Εξοδα - Ζηµιές 32.037.463 89.591.469 οικονοµικής δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 91) ως εξής: 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) προ φόρων 513.117.766 403.263.283 5164 Χονδρικό εµπόριο µηχανών και εξοπλισµού γραφείου - 3.208.215.395 δρχ. και

7250  Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου λογιστικών µηχανών και εξοπλισµού 
πληροφορικής- 82.321.767 δρχ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.
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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 τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για να
διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2001 που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιουλίου 2000 µέχρι 30 Ιουνίου 2001 δεν περιέχουν λάθη ή παραλείψεις που να
επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σε αυτές. Σηµειώνεται  ότι:  1)Στο υπόλοιπο του λογαριασµού "∆απάνες
πολυετούς απόσβεσης" έχει περιληφθεί, σε προηγούµενη χρήση και ποσό δρχ.72 εκατ.περίπου, το οποίο αφορά δαπάνες αναδιοργανώσεως της εταιρείας και θα αποσβεσθεί εντός πενταετίας. Μέχρι  31.12.2000 το
αναπόσβεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε δρχ.22 εκατ.περίπου. 2)Το ποσό της υφιστάµενης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις (δρχ.16 εκατ.) δεν κρίνεται επαρκές για την κάλυψη της ζηµιάς που ενδέχεται να προκύψει
κατά την ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών, οι οποίες κατά την 31.12.2000 ανέρχονται στο ποσό δρχ.60 εκατ.περίπου.Πάντως κατά τις απόψεις των αρµοδίων της εταιρείας η ζηµιά από την ανωτέρω αιτία δεν θα
υπερβεί το ποσό των 19 εκατ.περίπου.Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε  διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού
ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας και η υπ' αριθµ.4 σηµείωση της εταιρείας δεν περιέχουν λάθη ή παραλήψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και
οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά την 30.6.2001 καθώς και τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στην ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και µεθόδων
που εφαρµόζει η εταιρεία, οι οποίες είναι γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης.Επισηµαίνεται ότι το παρόν πιστοποιητικό
εκδίδεται για τους σκοπούς του άρθρου 90 του ν.2533/1997 και δεν υποκαθιστά το πιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου,που απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ.ν.2190/20. 
Για το λόγο αυτό ενδέχεται ορισµένα κονδύλια των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων να παρουσιάσουν διαφορές από εκείνα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που θα δηµοσιευθούν µαζί 
µε το προαναφερόµενο πιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου.
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