C.P.I. Aνώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2003 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)
(Ποσά σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1/7/2003-31/12/2003
1/7/2002-31/12/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
∆απάνες πολυετούς απόσβεσης
Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο
(αναπόσβεστο υπόλοιπο)
839.933,93
902.698,92 Αποθεµατικά & λοιποί λογ/σµοί
Πάγιο Ενεργητικό
2.905.131,65
2.651.518,22
ιδίων κεφαλαίων
Μείον Αποσβέσεις
959.945,90
1.945.185,75
602.732,16
2.048.786,06 Αποτελέσµατα περιόδου
Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
5.169.019,34
5.160.488,67 Αποτελέσµατα Προηγ.Χρήσεων
Αποθέµατα
2.631.306,94
2.859.468,41 Προβλέψεις ∆ιάφορες
Πελάτες
3.652.299,20
3.760.702,75 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες
Λοιπές απαιτήσεις
5.341.791,14
5.186.672,96 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες
∆ιαθέσιµα
601.170,89
728.855,52 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού
Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού
130.714,37
180.210,03
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
20.311.421,56
20.827.883,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
901.716,97
1.092.411,89 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

1/7/2003-31/12/2003
2.972.250,00

1/7/2002-31/12/2002
2.972.250,00

3.373.504,77
1.125.132,22
1.168.545,83
358.285,17
1.564.028,60
9.742.455,97
7.219,00

3.317.131,62
880.763,74
1.146.669,02
232.290,96
3.055.766,79
9.202.119,41
20.891,78

20.311.421,56
901.716,97

20.827.883,32
1.092.411,89

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003- 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

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
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) προ φόρων

1.Για την σύνταξη της λογιστικής κατάστασης ακολουθήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές που εφάρµοσε η εταιρεία

1/7/2003-31/12/2003
13.673.038,09
10.325.419,01
3.347.619,08
219.383,96
3.567.003,04
1.648.810,64
927.135,32
32.452,25
958.604,83
178.239,44
11.712,05
1.125.132,22

1/7/2002-31/12/2002
10.096.676,18
7.363.821,90
2.732.854,28
115.454,28
2.848.308,56
1.388.931,40
707.588,59
33.979,04
717.809,53
193.520,98
30.566,77
880.763,74

για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της 30.6.2003
2.Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση 30/06/2002.Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις
δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις ανέλεγκτες χρήσεις.
3.∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη στα πάγια στοιχεία.
4.Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2003 94 άτοµα.
5.Ο αναφερόµενος κύκλος εργασιών ευρώ 13.673.038,09 αναλύεται ανά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας
(ΣΤΑΚΟ∆ 03) ως εξής: 518.4 Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,περιφεριακού εξοπλισµού
υπολογιστών και λογισµικού ευρώ 13.356.775,63 και 725.0 Συντήρηση και επισκευή µηχανών γραφείου
λογιστικών µηχανών και εξοπλισµού πληροφορικής ευρώ 316.262,46.

Αθήνα 2 Φεβρουαρίου 2004
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Α.Τ. Κ 045516

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ-ΦΩΤΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Α.Τ. Κ 071544

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 "C.P.I. Ανώνυµος Εταιρεία
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Περιφερειακών" που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιουλίου 2003 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2003 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή
διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σε αυτές. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαµε και γνώση του λογιστικού απολογισµού των εργασιών του υποκαταστήµατος
της εταιρείας. Τέθηκαν στην διαθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό
Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο.Από τον παραπάνω ελεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο υπόλοιπο του λογαριασµού "∆απάνες πολυετούς απόσβεσης"
περιλαµβάνεται και ποσό ευρώ 447 χιλ. περίπου, το οποίο αφορά την αναπόσβεστη αξία δαπανών (παρούσης περιόδου ευρώ 65 χιλ. και προηγουµένων χρήσεων ευρώ 382 χιλ. ) οι οποίες µεταφέρθηκαν στον ανωτέρω
λογαριασµό για πενταετή απόσβεση. Από την εν λόγω αιτία τα αποτελέσµατα περιόδου καθώς και τα ιδία κεφάλαια της εταιρείας εµφανίζονται αυξηµένα κατά την ανωτέρω αναπόσβεστη αξία των εν λόγω δαπανών. 2) Στο
υπόλοιπο του λογαριασµού "Συµµετοχές & Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις" περιλαµβάνεται και ποσό ευρώ 5.023 χιλ.περίπου το οποίο αφορά σε µετοχές ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών οι οποίες
αποτιµήθηκαν στην αξία κτησεώς τους. Εαν η αποτίµηση των µετοχών αυτών είχε γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν 2190/1920 η εµφανιζόµενη στην συνοπτική λογιστική κατάσταση
αξία τους θα ήταν µικρότερη κατά ευρώ 1.770 χιλ.περίπου και τα αποτελέσµατα περιόδου καθώς και τα ιδία κεφάλαια της εταιρείας θα εµφανίζονταν ισόποσα µειωµένα. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε διαπιστώσαµε
ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις µας και η υπ' αριθµ.2 παρατιθέµενη από την εταιρεία σηµείωση, δεν
περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά την 31.12.2003, 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 έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν
στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης.

PANNEL KERR FORSTER
International Limited

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2004
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 13271

