
CPI AE HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ¨: 1788301000  (Πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.  32624/06/Β/95/1)
Ε∆ΡΑ: ΡΑΦΑΗΛΙ∆Η 1, ΤΑΥΡΟΣ ΤΚ  17778

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΌ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
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 Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.cpi.gr Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος: Παπαθάνος Χρήστος.
Ηµεροµηνία Έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  της Εταιρείας : 20 Νοεµβρίου 2013. Σύµβουλοι:
Ελεγκτική εταιρεία: PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Χατζηαντώνης - Φωταράς Κων/νος, Γαλουζίδης Μιχάλης, Τσαδήµα Σοφία
Νόµιµος ελεγκτής: Καγιούλης Ευστάθιος Σκούρας Κων/νος, Πικούνη Χριστίνα, Ζαριφόπουλος Παναγιώτης, Πίγκα Ελένη.
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : ∆εν απαιτείται. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις.

1/7/2013 - 1/7/2012 -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/2013 30/6/2013 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 30/9/2013 30/9/2012

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 183.811 186.257
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 923.078 1.001.920 Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -13.617 -272.165
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.128.468 1.127.007 Πλέον / Μείον προσαρµογές για :

Αποθέµατα 2.157.431 1.936.940 Αποσβέσεις 108.984 165.773
Απαιτήσεις από Πελάτες 2.658.541 4.060.450 Προβλέψεις 0 0
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.238.635 1.168.155 Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής

προοριζόµενα για πώληση 104.354 104.354 δραστηριότητας 355 -7.557
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.394.318 9.585.083 Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα 96.126 87.981

Πλέον / Μείον  προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές

Μετοχικό κεφάλαιο 2.972.250 2.972.250 δραστηριότητες:

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -9.951 5.242 Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων -220.491 6.067
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (α) 2.962.299 2.977.492 Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων 1.344.510 326.394
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0 0 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) -817.328 488.997
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 2.962.299 2.977.492 Μείον:

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις 256.000 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -96.126 -87.981
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 65.859 65.859
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές  Υποχρεώσεις 3.081.441 3.697.260
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2.028.720 2.844.471

0 0 402.413 707.508

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 5.432.019 6.607.591 Επενδυτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 8.394.318 9.585.083

0 0

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -29.809 -83.740

Τρέχουσα περίοδος
Συγκρίσιµη 
περίοδος Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων 

1/7/2013 - 1/7/2012 - παγίων στοιχείων 1.759 3.979
30/9/2013 30/9/2012 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές

Κύκλος Εργασιών 3.203.619 3.075.208 δραστηριότητες (β) -28.050 -79.761

Μικτά Κέρδη/(-ζηµίες) 956.675 719.818
Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 82.509 -184.184
Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων  -13.617 -272.165 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.076.934 109.002
Κέρδη/(-ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -15.193 -272.165 Εξοφλήσεις δανείων -2.436.754 -470.359

 -Ιδιοκτήτες µητρικής -15.193 -272.165 Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηµατ/νοµικές
 -∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 δραστηριότητες (γ) -359.820 -361.356
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

-15.193 -272.165 και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 14.543 266.391
 -Ιδιοκτήτες µητρικής -15.193 -272.165
 -∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0 0 158.994 274.886
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) -0,0015 -0,0275 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 173.536 541.277

191.492 -18.411

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες:
1. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επι των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 30/09/2013 30/09/2012
2. Στα ποσά της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται και τα ποσά της θυγατρικής εταιρείας ''CPI CYPRUS LTD'', η οποία δεν Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης περιόδου 

έχει οικονοµική δραστηριότητα  και το σύνολο του ενεργητικού της ανέρχεται σε  239 €. (1/7/2013 και 1/7/2012 αντίστοιχα) 2.977.492 3.182.897

3.Η εταιρεία εχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30/06/2009. Οι χρήσεις 1/7/2010-30/6/2011 και Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους

1/7/2011-30/06/2012 ελέγθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και εκδόθηκε πιστοποιητικό ελέγχου µε σύµφωνη γνώµη. Η χρήση  (συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -15.193 -272.165

1/7/2009-30/06/2010 παραµένει ανέλεγκτη και η χρήση 1/7/2012-30/06/2013 ελέγχεται από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

4. ∆εν διενεργήθηκαν προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, για επιδικες ή υπο διαιτησία διαφορές Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων  λήξης περιόδου 

καθώς επίσης <<Λοιπές Προβλέψεις>>, καθόσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. (30/09/2013 και 30/09/2012 αντίστοιχα) 2.962.299 2.910.732

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: 30/9/2013 30/9/2012

Μισθωτοί 121 120

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:

96.779 €
0 €
0 €

Ταύρος 20/11/2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙKΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ 
Α.∆.Τ.  ΑΒ 649762 Α.∆.Τ. AI 555733/AΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε. 14106

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(ποσά εκφρασµένα σε €) (ποσά εκφρασµένα σε €)

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών  και 
λοιπών επενδύσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

(ποσά εκφρασµένα σε €)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από 
φόρους (Α)+(Β)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 

Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ποσά εκφρασµένα σε €)

α)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και  µελών της ∆ιοίκησης
β)  Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης
γ)  Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης

ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

ΣΟΦΙΑ ΤΣΑ∆ΗΜΑ
Α.∆.Τ.   ΑΚ 546474


