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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας ‘’CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ &

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’, την 27/03/2017, και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση : www.cpi.gr.
Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Ραφαηλίδη 1, ΤΚ 17778, ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρμόδια Αρχή : Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία
Εμπορίου Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως.

Ημερομηνία έγκρισης
των εξαμηνιαίων καταστάσεων : 27-03-2017
Ελεγκτική εταιρεία:
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης :
Με σύμφωνη γνώμη.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
‘’CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ’’
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ’ του άρθρου 5 του Ν.
3556/2007, δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
(α) οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (01.07.2016 – 31.12.2016)
που
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρά θέση και τα αποτελέσματα
χρήσης της εταιρείας «CPI A.E.».
(β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την
εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Ταύρος Αττικής, 27 Μαρτίου 2017.
Οι δηλούντες - βεβαιούντες
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
& Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Παπαθάνος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 649762

Τα ορισθέντα από το Δ.Σ. μέλη

Γεώργιος Αθανασιάδης
Α.Δ.Τ. ΑΙ 628302

Κωνσταντίνος Σκούρας
Α.Δ.Τ. ΑΙ 555733
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Προς τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ»
Εισαγωγή

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «CPI
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ» της 31ης
Δεκεμβρίου 2016 και τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος ,μεταβολών καθαρής
θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και
τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του
άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής
της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο
«ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης
συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι
υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από
αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν
μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας
όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά
συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπησή, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί , από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
4

CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων
της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη
συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

Ευστάθιος Π. Καγιούλης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13271

5

CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

«CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/7/2016- 31/12/2016.

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Η παρούσα έκθεση, παραθέτει πληροφορίες που προβλέπονται από την ισχύουσα, για την
κατάρτισή της, νομοθεσία και σκοπεύει στο να πληροφορήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο:

•
•
•

Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, την πορεία της εταιρείας κατά την
τρέχουσα περίοδο, καθώς και για τις μεταβολές που έγιναν.
Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της
τρέχουσας περιόδου.
Για τους ενδεχόμενους κινδύνους και τις συναλλαγές με τα συνδεόμενα μέρη.

Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ –
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ.
Κατωτέρω παρατίθενται τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας της
παρούσας περιόδου με τα ποσά της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

Α.1 Κύκλος εργασιών.
Οι Συνολικές Πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 7.469 χιλ. στην παρούσα περίοδο έναντι
6.485 χιλ. € της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης εμφανίζοντας αύξηση 984
χιλ. €, ήτοι ποσοστό 15%, η οποία οφείλεται στην ομαλοποίηση της αγοράς σε σχέση με το
αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο 1/7/2015-31/12/2015. Σημειώνεται ότι στο ανωτέρω ποσό των
πωλήσεων περιλαμβάνονται και πωλήσεις υπηρεσιών 2.062 χιλ. € έναντι 2.148 χιλ. € της
αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.
Α.2. Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης
Τα μικτά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στην παρούσα περίοδο σε 1.483 χιλ. € έναντι
1.481 χιλ. € ευρώ της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης οικονομικής χρήσης,
παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 2 χιλ. €.
Α.3 Αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA)
Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA),
διαμορφώθηκαν σε 250 χιλ. € έναντι 375 χιλ. € της αντίστοιχης περιόδου 1/7/2015-31/12/2015
της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, εμφανίζοντας μείωση κατά 125 χιλ. €.
Η μείωση κατά 125€ χιλ. € του αποτελέσματος προ τόκων, φόρων, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) οφείλεται, κυρίως στη μείωση του ποσοστού
μεικτού κέρδους από 22,8%, της περυσινής περιόδου, σε 19,9% της τρέχουσας περιόδου, λόγω
του έντονου ανταγωνισμού, της προσπάθειας διατήρησης των θέσεων εργασίας στην εταιρεία,
καθώς και στις επενδύσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό σε περιοχές ενδιαφέροντος της
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εταιρείας μας.
Α.4 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 86 χιλ. €, έναντι 112 χιλ. € της
αντίστοιχης περιόδου 1/7/2015-31/12/2015, της προηγούμενης οικονομικής χρήσης,
εμφανίζοντας μείωση κατά 26 χιλ. €. H μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων οφείλεται
κυρίως στη μείωση των δανείων της εταιρείας, καθώς και στη μείωση των επιτοκίων εκ μέρους
των τραπεζών, που πέτυχε η εταιρεία.
Α.5. Μικτά κέρδη
Το ποσοστό του μικτού περιθωρίου κέρδους διαμορφώθηκε σε 19,9% έναντι 22,8% της
αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.
Α.6. Κέρδη πρό Φόρων
Τα Καθαρά κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε 30 χιλ. € , έναντι κερδών 100 χιλ. € της
αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, (μείωση 70 χιλ. €), η οποία
είναι αποτέλεσμα του χαμηλότερου ποσοστού μεικτού κέρδους, της παρούσας περιόδου.
Α.7 Αποτελέσματα μετά από φόρους
Τα Καθαρά κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 22 χιλ. €, έναντι κερδών 75 χιλ. €, της
αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.
Β.1 Στις 22 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε, στην έδρα της εταιρείας, η ετήσια τακτική
γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Σ’ αυτή παραβρέθηκαν μέτοχοι που
αντιπροσώπευαν το 67,74% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (6.711.230 μετοχές επί
συνόλου 9.907.500). Η γενική συνέλευση, ομόφωνα, πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 30/06/2016, αφού ενημερώθηκε
για την έκθεση του Δ.Σ. και την έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή.
Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως για την χρήση 1/7/2015 έως 30/6/2016.
Εξέλεξε ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Ευστάθιο Π. Καγιούλη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13271
και αναπληρωματικό τον κ. Παναγιώτη Πάτση με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11921, οι οποίοι είναι μέλη
της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών “PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.’’, με έδρα την Αθήνα
Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 124.
Εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο.
Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση
1/7/2015-30/06/2016 και προενέκρινε τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για τη
χρήση 1/7/2016-30/06/2017 και για τη χρήση 1/7/2017-30/06/2018.
Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 23α του
Ν. 2190/1920, κατά τη χρήση 1/7/2015-30/06/2016 και προενέκρινε την κατάρτιση
συμβάσεων με πρόσωπα του άρθρου 23α του ν. 2190.
Έδωσε άδεια στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων
εταιρειών στις οποίες η Εταιρία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο
μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι
διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.
Όρισε τα μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν 3693/2008.

Β.2. Λοιπά σημαντικά γεγονότα.
Κατά τη διαρρεύσασα περίοδο συνεχίσθηκαν οι επενδύσεις της εταιρείας προς την κατεύθυνση
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απόκτησης μεγαλύτερου μεριδίου στις αγορές στόχους και της αποδοτικότερης λειτουργίας της,
ενώ συνέχισε τις προσπαθειες μείωσης των κινδύνων.

Γ. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
Γ.1 Ίδια κεφάλαια
Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά 21.515 € σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση
της 30/06/2016. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στο προκύψαν θετικό αποτέλεσμα της τρέχουσας
περιόδου 1/7/2016-31/12/2016.
Αναλυτικότερη παρουσίαση των μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων γίνεται στον πίνακα ΙΙΙ των
οικονομικών καταστάσεων.
Γ.2 Άϋλα και ενσώματα πάγια
Τα πάγια, ενσώματα και άϋλα, αυξήθηκαν κατά 45.403€ (προ αποσβέσεων), κυρίως λόγω της
αύξησης των εκμισθωμένων παγίων.
Γ.3 Αποθέματα
Τα αποθέματα εμφανίζονται αυξημένα κατά 95 χιλ. € σε σχέση με την προηγούμενη οικον.
Χρήση, σε ποσοστό 4%. Η αύξηση αυτή των αποθεμάτων είναι συγκυριακή.
Γ.4. Υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, ανέρχονται στο τέλος
της περιόδου στο ποσό των 4.947 χιλ., € έναντι 4.634 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης (30-062016), συγκυριακά αυξημένες κατά 313 χιλ. €.
Γ.5 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 574.778€ έναντι 539.406€ € της προηγούμενης
οικονομικής χρήσης. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, προς
ασφαλιστικούς φορείς ή υποχρεώσεις σε ρύθμιση.
Γ.6 Απαιτήσεις της εταιρείας
Τέλος οι απαιτήσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε 3.386 χιλ. € έναντι 3.715 χιλ. € της
προηγούμενης χρήσης (30-06-2016), παρουσιάζοντας μείωση € 329 χιλ. ήτοι ποσοστό 8,9%. Η
μείωση ων απαιτήσεων οφείλεται κυρίως στην αυστηρότερη πιστωτική πολιτική της εταιρείας και
σε συγκυριακούς λόγους.
Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Κατά τη διανυθείσα περίοδο η Εταιρεία επικέντρωσε, το ενδιαφέρον της στη διατήρηση των
εσόδων από την πώληση των προϊόντων που θεωρεί στρατηγικά και από την παροχή
Υπηρεσιών μειώνοντας κατά το μέγιστο δυνατόν τον πιστωτικό κίνδυνο. Κατά την παρούσα
περίοδο η Εταιρεία συνέχισε τις επενδύσεις της στις αγορές Εκτύπωσης και της Διαχείρισης
Εγγράφων.
Η Διοίκηση της εταιρείας, για την επόμενη χρήση, στοχεύει στην συνέχιση των προσπαθειών της
στην ίδια κατεύθυνση και την εστίασή της προς τις ίδιες αγορές επιδιώκοντας αύξηση του
μεριδίου της σε αυτές ενώ θα συνεχίσει τις λελογισμένες επενδύσεις της στην ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της Ψηφιοποίησης της Διαχείρισης Εγγράφων, της
ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών και των point of sales συστημάτων.
Αν και υπό τις σημερινές συνθήκες της Ελληνικής οικονομίας δεν μπορούν να γίνουν αξιόπιστες
και αντικειμενικές προβλέψεις, η εταιρεία στηριζόμενη στα μέχρι τώρα οικονομικά στοιχεία της
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επόμενης χρήσης εκτιμά ότι το αποτέλεσμα θα είναι σταθερό σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση.
Ε. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι έντονα ανταγωνιστική και οι συνήθεις
κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπίσει είναι ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, το
επιτόκιο δανεισμού, οι μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών και ο κίνδυνος απαξίωσης
εμπορευμάτων.
Ε.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία έχει μεγάλη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου, και δεν έχει σημαντική συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου σε κάποιο ή κάποια από τα μέρη με τα οποία συναλλάσσεται. Οι επί
πιστώσει πωλήσεις της εταιρείας, γίνονται μετά από αυστηρό πιστωτικό έλεγχο της
φερεγγυότητας των πελατών της. Στην περίπτωση περαιτέρω ακραίας επιδείνωσης των
συνθηκών της αγοράς με συνέπεια την αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεών της από τους
πελάτες της, ενδεχομένως να δημιουργηθεί πρόβλημα ρευστότητας στην εταιρεία. Η εκτίμησή
μας είναι ότι ο κίνδυνος αυτός δεν θα ενταθεί και αυξηθεί περαιτέρω. Παρ’ όλα αυτά η Εταιρεία
δημιουργεί αποθεματικά για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.
Ε.2 Κίνδυνος ταμειακών ροών
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταμειακών ροών, ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη
μελλοντική μεταβολή των κυμαινόμενων επιτοκίων, τα οποία θα διαφοροποιήσουν θετικά ή
αρνητικά τις ταμειακές εισροές ή και εκροές που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία ή και
υποχρεώσεις της εταιρείας. Ωστόσο η Εταιρεία διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια και πιστωτικά
όρια.
Ε.3. Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό με επαρκή εγκεκριμένα πιστωτικά όρια
μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού, με ευνοϊκούς όρους, από τις
συνεργαζόμενες τράπεζες. Τα δάνεια της εταιρείας στη λήξη τους δύνανται να αποπληρωθούν
μερικώς ή ολικώς ή να ανανεωθούν. Η εταιρεία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο
ρευστότητας από τη ληκτότητα των δανείων της, έχει τη δυνατότητα αύξησης της ρευστότητάς
της με περαιτέρω δανειοδότησή της, η οποία θα γίνει με εκχώρηση απαιτήσεών της.
Ε.4. Kίνδυνος επιτοκίου:
Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις μεταβολές των επιτοκίων προκειμένου να αποφασίσει για
τις μορφές δανεισμού της, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κόστους.
Σημειώνεται ότι για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας με βάση τις δανειακές συμβάσεις
είναι δυνατόν στις λήξεις τους να αποπληρωθούν μερικώς ή ολικώς ή να ανανεωθούν. Η
πρόβλεψη αυτή των δανειακών συμβάσεων, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να αντιμετωπίσει
αποτελεσματικά ενδεχόμενη έλλειψη ρευστότητας. Όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ. Όλα τα δάνεια
επιβαρύνονται με επιτόκιο EURIBOR + SPREAD.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων είναι ίση με την εύλογη αξία τους.
Για κανένα από τα παραπάνω δάνεια δεν έχει εγγραφεί υποθήκη επί των περιουσιακών
στοιχείων της εταιρείας.
Ε.5 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η πλειονοψηφία των συναλλαγών καθώς επίσης οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρείας
είναι σε ευρώ και η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σοβαρό συναλλαγματικό κίνδυνο. Ωστόσο
παρακολουθεί τις εξελίξεις των ισοτιμιών προκειμένου να λάβει μέτρα αντιμετώπισής του.
Ε.6 Κίνδυνος αποθεμάτων
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Τα είδη που εμπορεύεται η εταιρεία ανήκουν αφ’ ενός στην κατηγορία της υψηλής τεχνολογίας
και υψηλού κινδύνου τεχνολογικής απαξίωσής των και αφετέρου στα ανταλλακτικά που
διατηρούν την αξία τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η εταιρεία διενεργεί συχνές
αποτιμήσεις των αποθεμάτων της, προκειμένου η αξία που αναγράφεται στις οικονομικές του
καταστάσεις να μην αποκλίνει από την ρευστοποιήσιμη αξία των. Επίσης η εταιρεία λαμβάνει τα
κατάλληλα φυσικά και άλλα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει άλλους κινδύνους των
αποθεμάτων (κλοπές, φυσικές καταστροφές).
Ε.7 Κίνδυνος αγοράς
Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία απευθύνεται στο επαγγελματικό τμήμα της αγοράς και όχι στο
καταναλωτικό, η μείωση της αγοραστικής δύναμης της Ελληνικής κοινωνίας έχει επίπτωση και
στις πωλήσεις της εταιρείας.

Ε.8 Λοιπές πληροφορίες
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στα
οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργηθεί σχετική
πρόβλεψη.
Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας στις 31/12/2016 ανερχόταν σε 121, ενώ στις
31/12/2015 ανερχόταν σε 119.
Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με τις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της
30/06/2016.
Δεν έγινε οιαδήποτε διακοπή εκμετάλλευσης ή κλάδου της εταιρείας.
ΣΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΟΠΩΣ
ΑΥΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΛΠ 24.
Συνδεδεμένα μέρη ορίζονται ως οι επιχειρήσεις, στις οποίες η εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο και
ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαμόρφωση των οικονομικών και διαχειριστικών πολιτικών τους.
Επίσης, συνδεδεμένα μέρη είναι τα μέλη της Διοίκησης, συγγενικά πρόσωπα αυτών με πρώτο
βαθμό συγγένειας, επιχειρήσεις που κατέχονται από αυτά ή στις οποίες έχουν τον έλεγχο ή
ασκούν ουσιώδη επιρροή.
Όλες οι συναλλαγές, περιλαμβανομένων των επιτοκίων και εξασφαλίσεων, μεταξύ των
συνδεδεμένων μερών πραγματοποιούνται ουσιαστικά με όρους όμοιους με εκείνους που
ίσχυαν την ίδια χρονική στιγμή για παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη.
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά στη διάρκεια της
τρέχουσας περιόδου (01/07/2016-31/12/2016) και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της περιόδου, (31/12/2016), που έχουν προκύψει από
συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως
εξής:
Αμοιβές Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών στελεχών.
Συνδεδεμένο φυσικό πρόσωπο
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Διευθυντικά Στελέχη
ΣΥΝΟΛΟ

€
124.898
150.828
275.726

Δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς μέλη του Διοικητικού
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Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη.
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεγκρίνονται από την ετήσια τακτική γενική
συνέλευση των μετόχων. Δεν υφίστανται συμφωνίες για καταβολή αποζημίωσης, προς τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση αποχώρησής των από την εταιρεία για οποιοδήποτε
λόγο ή αιτία. Για τα μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με την εταιρεία με ειδική σύμβαση εργασίας,
σε περίπτωση αποχώρησής των από την εταιρεία, τους καταβάλλεται ό,τι προβλέπεται από το
νόμο 2112/1920.
Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμφωνίες με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή με το
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους
εξαιτίας δημόσιας πρότασης προς τη μητρική εταιρεία.
Ζ. Σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς.
Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της περιόδου και μέχρι την ημερομηνία
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από
τα ΔΠΧΠ.
Η. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας έχουν ως ακολούθως:
31/12/2016

Βαθμός οικονομικής αυτάρκειας
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

30/06/2016

65%

60%

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Πωλήσεις

66

71

Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων
Απαιτήσεις
Πωλήσεις+ΦΠΑ

64

65

91

102

Ταχύτητα Kυκλοφορίας Αποθεμάτων
Αποθέματα
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων/180

Η παρούσα εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01/07/201631/12/2016, έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cpi.gr.
Ταύρος 27 Μαρτίου 2017.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Χρήστος Παπαθάνος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

11

CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1)
Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34)
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I. Κατάσταση Οικονομικής θέσης
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Εμπορικοί χρεώστες
Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κλυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού

Σημ.

621.743
215.721
3.000
370.466
56.354
197.609
1.464.893

616.357
296.975
3.000
379.254
56.354
197.107
1.549.047

3.4
3.5

2.406.180
3.511.520
602.181
195.253
6.715.135
8.180.027

2.339.887
3.305.978
272.516
378.350
6.296.730
7.845.777

2.972.250

2.972.250

3.902.091
-3.641.000
3.233.341
0
3.233.341

3.902.091
-3.662.515
3.211.826
0
3.211.826

93.268
21.769
115.037

93.268
35.738
129.006

1.937.556
422.643
574.778
1.896.673
4.831.649
4.946.686
8.180.027

1.753.355
394.825
539.406
1.817.359
4.504.945
4.633.951
7.845.777

Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης ξένων θυγατρικών
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη/(ζημιές) εις νέον
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις
Υποχρ. παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Λοιπές μακροπρ.υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

30/6/2016

3.1
3.2
3.3
3.8
3.10
3.9

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Δάνεια

31/12/2016

3.6
3.7
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II. Κατάσταση συνολικών εσόδων της περιόδου
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)
Σημ.

1/7/201631/12/2016

1/7/201531/12/2015

Έσοδα (πωλήσεις)

2.4

7.469.158

6.485.671

Κόστος πωλήθέντων

2.4

5.986.557

5.005.045

Μικτό κέρδος

2.4

1.482.601

1.480.626

Άλλα έσοδα

2.4

4.474

3.383

Εξοδα διάθεσης

2.4

-773.630

-696.824

Εξοδα διοίκησης

2.4

-584.086

-573.595

Άλλα έξοδα

2.4

-13.450

-1.883

115.908

211.708

Χρηματοοικονομικά έσοδα

65

159

Χρηματοοικονομικά έξοδα

-85.670

-111.698

30.303

100.169

-8.788

-25.185

21.515

74.984

0

0

21.515

74.984

21.515
0
21.515

74.984
0
74.984

0,0022

0,0076

Κέρδη (-ζημίες) προ φόρου ,
χρηματοοικονομικών και επενδ.
Αποτελεσμάτων.

Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος (+Έσοδο)

3.5

Ζημίες μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ
Κατανεμημένα σε:
Μετόχους Εταιρίας
Δικαιώματα Μειοψηφίας

Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους ανά
μετοχή– βασικά (σε €)

2.4
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III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
από έκδοση
μετοχών υπέρ
το άρτιο

Συσσ/μένα
Σύνολο ιδίων
Αποθεματικά κέρδη/(-ζημίες) κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01/07/2015
Αποτέλεσμα περιόδου
Αναλογιστικό
έλλειμα/πλεόνασμα σε
πρόγραμμα
προκαθορισμένων
παροχών
Υπόλοιπα 30/06/2016

2.972.250

656

656

2.972.250

3.082.776

819.315 -3.662.514,72

3.211.826,13

Υπόλοιπα 01/07/2016
Αποτέλεσμα περιόδου
Αναλογιστικό
έλλειμα/πλεόνασμα σε
πρόγραμμα
προκαθορισμένων
παροχών

2.972.250

3.082.776

819.315

-3.662.515
21.515

3.211.826
21.515

0

2.972.250

3.082.776

819.315

-3.641.000

0
3.233.341

Υπόλοιπα 31/12/2016

3.082.776

819.315

-3.745.943

3.128.398

82.772

82.772
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IV. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου.

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη πρό φόρων

01/07/201631/12/2016

`
01/07/201531/12/2015

30.303

100.169

133.909

163.748

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα,έξoδα,κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας

600

4.841

13.251

992

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

85.605

111.539

Μείωση /(αύξηση) αποθεμάτων

-66.294

-95.237

Μείωση /(αύξηση) απαιτήσεων

-536.310

-74.955

233.422

152.380

-85.605

-111.539

-191.119

251.939

-77.866

-61.895

6.575

469

-71.291

-61.426

1.624.091

2.038.847

-1.544.778

-2.388.321

79.314

-349.474

-183.097

-158.961

378.350

497.135

195.253

338.174

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων
παγίων
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από
Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακών
διαθεσίμων και ισοδ . Περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης
περιόδου

3.7
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που ακολουθούν αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
1. Σύσταση και δραστηριότητα της εταιρείας.
1.1. Γενικές πληροφορίες.
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής. Ασχολείται με το εμπόριο
ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών, χονδρικό εμπόριο άλλων
μηχανών και εξοπλισμού γραφείου καθώς και την συντήρηση και επισκευή μηχανών γραφείου,
λογιστικών μηχανών και εξοπλισμού πληροφορικής.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ 3989/90). Τον Απρίλιο του 1994 συγχωνεύθηκε με την CAD
Ε.Π.Ε. που είχε ιδρυθεί το 1985 (ΦΕΚ 1087/85) και δημιουργήθηκε νέα εταιρεία με την ίδια
επωνυμία (CPI AE).
H CPI ΑΕ δραστηριοποιείται στην αγορά Πληροφορικής από το 1990 ως διανομέας
προστιθέμενης αξίας στις κάθετες αγορές της εκτύπωσης, της επεξεργασίας εικόνας και της
ασφάλειας δεδομένων. Από το 2004 η CPI προσφέρει επί πλέον ολοκληρωμένες λύσεις στις
αγορές της Εντατικής Λιανικής (συστήματα Point Of Sale), στην αγορά της Ψηφιακής
επιτήρησης και καταγραφής (IP Surveillance), στην αγορά της στην αγορά της Εκπαίδευσης
(Projectors & Interactive Boards) ενώ προσφέρει υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων (Managed
Print Services), υπηρεσίες Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management Services) και
Επαγγελματικές Υπηρεσίες (Professional Services) σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς
Οργανισμούς. H CPI ΑΕ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιρειών SHARP, ΟΚΙ,
TOSHIBA και για τα εκτυπωτικά τους προϊόντα καθώς και των εταιρειών AVISION (scanners),
POSIFLEX (POS), ATIZ, ενώ εισάγει και διανέμει τα προϊόντα των KODAK, MICROTEK, AXIS,
OLIVETTI BenQ, & Docuware μέσα από ένα δίκτυο 1.000 αντιπροσώπων σε ολόκληρη την
Ελλάδα καθώς και από ένα τμήμα απ’ ευθείας πωλήσεων σε εταιρείες. Η εταιρεία είναι
πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9001:2000.
To 2000, η ‘’CPI Α.Ε.’’ εισήλθε στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Τα κυριότερα στοιχεία της εταιρείας είναι:
Έδρα: Δήμος Ταύρου
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ραφαηλίδη 1, ΤΚ 17778 Ταύρος
Διάρκεια εταιρείας: 100 έτη.
Η Διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι: www.cpi.gr
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της περιόδου από 1 Ιουλίου 2016 έως 31
Δεκεμβρίου 2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27/03/2016.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι :
1 Παπαθάνος Χρήστος του
Αριστείδη
2 Χατζηαντώνης-Φωταράς
Κων/νος του Μόσχου
3 Γαλουζίδης Μιχάλης του
Φραγκίσκου
4 Ζαριφόπουλος Παναγιώτης
του Γεωργίου
5 Τσαδήμα
Σοφία
του
Γεωργίου
6 Αθανασιάδης Γεώργιος του
Νικολάου
7 Σκούρας
Κων/νος
του

Πρόεδρος
και Εκτελεστικό μέλος
Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Μέλος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Μέλος

Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Μέλος

Εκτελεστικό μέλος

Μέλος

Εκτελεστικό μέλος

Μέλος

Εκτελεστικό μέλος
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Χρήστου
8 Γαβαλά Αδαμαντία του Μέλος
Ιωάννη
9 Πίγκα Ελένη του Δημητρίου Μέλος

Μη Εκτελεστικό μέλος
Μη Εκτελεστικό μέλος

2. Οι Σημαντικές Λογιστικές Πολιτικές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων.
Οι παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, συντάχθηκαν σύμφωνα με το
Δ.Λ.Π. 34, με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και είναι εκφρασμένες σε ευρώ.
Δεδομένου ότι οι καταστάσεις αυτές είναι συνοπτικές, πρέπει να συνεξετάζονται με τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2015-30/06/2016.

2.2 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή λογιστικών
αρχών, Νέων Προτύπων και Διερμηνειών.
Οι Λογιστικές Αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των συνοπτικών
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί από την
Διοίκηση, καθώς και οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις, είναι οι ίδιες
με εκείνες οι οποίες είχαν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για
την χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2016 (1/7/2015-30/06/2016).

3. ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016
«Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38», που παρέχουν διευκρινήσεις επί των
αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01.01.2016. Δεν είχε εφαρμογή στην Εταιρεία.
«Τροποποίηση ΔΠΧΑ 11» Λογιστική για αποκτήσεις Δικαιωμάτων σε Κοινές
Δραστηριότητες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01.01.2016. H τροποποίηση απαιτεί όπως ο αποκτών ένα δικαίωμα σε κοινή
δραστηριότητα που συνιστά επιχείρηση όπως καθορίζεται στο ΔΠΧΑ 3, να εφαρμόζει
όλες τις προβλέψεις του προτύπου. Δεν είχε εφαρμογή στην Εταιρεία.
«ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί που Υπόκεινται σε Ρυθμιστικό Πλαίσιο»
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. To πρότυπο
καθορίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια
αναγνώρισης με άλλα πρότυπα αλλά τα πληρούν με το εν λόγω πρότυπο και επιτρέπει
την αναγνώρισή τους κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ. Δεν είχε εφαρμογή στην
εταιρεία.
«Γεωργία: Πολυετή Φυτά - Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 16 και 41», με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
«Μέθοδος Καθαρής Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις –
Τροποποίηση του ΔΛΠ 27», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01.01.2016. Με βάση την τροποποίηση οι συμμετοχές σε θυγατρικές συγγενείς και
κοινοπραξίες, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του επενδυτή μπορούν να
επιμετρώνται και με την μέθοδο της καθαρής θέσης, όπως αυτή καθορίζεται από το ΔΛΠ
28. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
«Θέματα Γνωστοποιήσεων - Τροποποίηση ΔΛΠ 1», με ισχύ για ετήσιες περιόδους
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που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016
Δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία.
«Πώληση ή Διανομή Περιουσιακών Στοιχείων Μεταξύ Επενδυτή και Συγγενούς ή
Κοινοπραξίας του - Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28», με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Δεν είχε εφαρμογή στην εταιρεία.
«Επενδυτικές Οντότητες - Εφαρμογή της Εξαίρεσης από την Ενοποίηση Τροποποίηση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28», με ισχύ για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2016. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΎ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ Ή ΜΕΤΆ ΤΗΝ 01/01/2018.
Ολοκληρωμένο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο
του 2014, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2018. Οι εν
λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
ΔΠΧΑ 15 <<Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες>> με ισχύ για ετήσιες περιόδους
που αρχίζουν από την ή μετά την 01/01/2017.
Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις Διερμηνείες 13,15,18 και 31. Με
βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά
βήματα. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
«Τροποποίηση του ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμιακών Ροών». Η τροποποίηση προβλέπει
γνωστοποίηση των μεταβολών στις υποχρεώσεις που αφορούν χρηματοδοτικές
δραστηριότητες, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2017.
Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία.
«Τροποποίηση ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενοι φόροι». Αφορά την αναγνώριση
αναβαλλόμενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου για μη πραγματοποιηθείσες
ζημίες, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2017. Δεν
αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στην εταιρεία.
«Νέο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού μοντέλου
μισθώσεων για τον μισθωτή απαιτώντας την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων για όλες τις μισθώσεις που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών. Ο
εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις ως λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Το
νέο πρότυπο έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019
και θα έχει επίπτωση στην εταιρεία, αναφορικά με τον χειρισμό των λειτουργικών
μισθώσεων, βάσει του ΔΛΠ 17.
«Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Πληρωμών Συναλλαγών που βασίζονται σε Αξία
Μετοχής - Τροποποίηση ΔΠΧΑ 2». Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2016 και έχει εφαρμογή
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Δεν αναμένεται να έχει
εφαρμογή στην εταιρεία.
«Ετήσιες βελτιώσεις 2014-2016 των ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28». Εγκρίθηκαν τον
Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν μετά την 01.01.2018
για τα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28 και μετά την 01.01.2017 για το ΔΠΧΑ 10. Δεν έχουν
εφαρμογή στην εταιρεία.
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«Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων», αφορά τροποποίηση του ΔΛΠ 40 που
εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
μετά την 01.01.2018. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
«Νέα Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή τιμήματος».
Εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
μετά την 01.01.2018. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρεία.
2.4 ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.
Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σε δύο επιχειρησιακούς κλάδους:
1. Υπηρεσίες και εξοπλισμός γραφείων και
2. Εξοπλισμός πληροφορικής.
Τα αποτελέσματα ανά κλάδο δραστηριότητας για την τρέχουσα περίοδο και για την αντίστοιχη
περίοδο της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:

Περίοδος 1/7/2016-31/12/2016
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά κέρδη
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα
Κέρδη (-ζημίες) προ
φόρου,χρηματοοικονομικών και επενδ.
Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη (-Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος (+Έσοδο)
Καθαρά Κέρδη (-ζημίες) περιόδου μετά
από φόρους
Κατανεμημένα σε μετόχους της
εταιρείας
Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους ανά
μετοχή-βασικά σε €
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

Εξοπλισμός
πληροφορικής

Υπηρεσίες και
εξοπλισμός
γραφείων

3.966.257
3.178.970
787.288
2.376
-410.811
-310.160
-7.142

3.502.900
2.807.587
695.313
2.098
-362.818
-273.926
-6.308

Σύνολο
7.469.158
5.986.557
1.482.601
4.474
-773.630
-584.086
-13.450

61.549
34
-45.492
16.091
-4.667

54.359
30
-40.178
14.212
-4.121

115.908
65
-85.670
30.303
-8.788

11.425

10.090

21.515

11.425

10.090

21.515

0,0012

0,0010

0,0022

4.343.742
2.626.779

3.836.285
2.319.907

8.180.027
4.946.686

20

CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016

Περίοδος 1/7/2015-31/12/2015
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά κέρδη
Λοιπά έσοδα
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα
Κέρδη (-ζημίες) προ
φόρου,χρηματοοικονομικών και επενδ.
Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη (-Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος (+Έσοδο)
Καθαρά Κέρδη (-ζημίες) περιόδου μετά
από φόρους
Κατανεμημένα σε μετόχους της
εταιρείας
Κέρδη (-ζημίες) μετά από φόρους ανά
μετοχή-βασικά σε €
Σύνολο ενεργητικού
Σύνολο υποχρεώσεων

Εξοπλισμός
πληροφορικής

Υπηρεσίες και
εξοπλισμός
γραφείων

3.181.649
2.455.304
726.345
1.660
-341.838
-281.386
-924

3.304.022
2.549.740
754.281
1.723
-354.986
-292.209
-959

Σύνολο
6.485.671
5.005.045
1.480.626
3.383
-696.824
-573.595
-1.883

103.857
78
-54.795
49.139
-12.355

107.851
81
-56.903
51.029
-12.830

211.708
159
-111.698
100.169
-25.185

36.784

38.199

74.984

36.784

38.199

74.984

0,0037

0,0039

0,0076

4.437.138
2.846.944

4.357.152
2.795.624

8.794.290
5.642.567

Οι πωλήσεις της εταιρείας είναι στο σύνολό τους χονδρικές και γίνονται κατά κύριο λόγο
στην Ελλάδα.
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3. Πρόσθετες πληροφορίες επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης
Δεκεμβρίου 2016.
3.1 Ενσώματα πάγια.
1/7/2015 έως 30/06/2016. (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
1η Ιουλίου 2015
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Iουνίου 2016

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιουλίου 2015
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Iουνίου 2016
Αναπόσβεστη αξία
30/06/2016

Κτήρια εγκ/σεις Μηχ.-Τεχνικές
Έπιπλα και
κτηρίωνεγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
λοιπός
Τεχνικά έργα
εξοπλ/σμός
μέσα
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

2.417.418

12.245

84.373

2.199.448

0

286

0

87.772

4.713.485
88.059

0

0

0

-44.085

-44.085

0

0

0

0

0

2.417.418

12.532

84.373

2.243.135

4.757.458

Έπιπλα και
Κτήρια εγκ/σεις Μηχ. -Τεχνικές
κτηρίωνεγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
λοιπός
Τεχνικά έργα
εξοπλ/σμός
μέσα
εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

2.352.510

9.829

56.848

1.621.972

4.041.159

14.300

447

8.276

113.635

136.659

0

0

0

-36.717

-36.717

0

0

0

0

0

2.366.811

10.276

65.124

1.698.890

4.141.101

50.607

2.256

19.249

544.245

616.357

1/7/2016 έως 31/12/2016

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
1η Ιουλίου 2016
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
31 Δεκεμβρίου 2016

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιουλίου 2016
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
31η Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία
31/12/2016

Έπιπλα και
Κτήρια εγκ/σεις Μηχ. -Τεχνικές
λοιπός
κτηρίωνεγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
εξοπλ/σμός
μέσα
εξοπλισμός
Τεχνικά έργα

ΣΥΝΟΛΟ

2.417.418

12.532

84.373

2.243.135

0

0

0

75.964

75.964

0

0

0

-32.464

-32.464

0

0

0

0

0

2.417.418

12.532

84.373

2.286.636

4.800.959

Κτήρια εγκ/σεις Μηχ. -Τεχνικές
Έπιπλα και
κτηρίωνεγκατ. & λοιπός Μεταφορικά
λοιπός
εξοπλ/σμός
μέσα
εξοπλισμός
Τεχνικά έργα

4.757.458

ΣΥΝΟΛΟ

2.366.811

10.276

65.124

1.698.890

6.589

229

4.155

39.780

4.141.101
50.753

0

0

0

-12.638

-12.638

0

0

0

0

0

2.373.400

10.505

69.279

1.726.032

4.179.216

44.018

2.027

15.094

560.604

621.743
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3.2

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ

Λογισμικά προγρ/τα
1η Ιουλίου 2015
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2016

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιουλίου 2015
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
30η Ιουνίου 2016
Αναπόσβεστη αξία 30/06/2016

Λογισμικά προγρ/τα
1η Ιουλίου 2016
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
31η Δεκεμβρίου 2016

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1η Ιουλίου 2016
Προσθήκες
Μειώσεις
Μεταφορές
31η Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2016

1/7/2015 έως 30/06/2016
Λογισμικά
προγρ/τα
ΣΥΝΟΛΟ
3.247.143
3.247.143
44.295
44.295
0
0
0
0
3.291.438
3.291.438
Λογισμικά
προγρ/τα
2.814.805
179.657
0
0
2.994.462
296.975

ΣΥΝΟΛΟ
2.814.805
179.657
0
0
2.994.462
296.975

1/07/2015-31/12/2015
Λογισμικά
προγρ/τα
ΣΥΝΟΛΟ
3.291.438
3.291.438
1.902
1.902
0
0
0
0
3.293.340
3.293.340
Λογισμικά
προγρ/τα
2.994.462
83.156

ΣΥΝΟΛΟ
2.994.462
83.156

0

0

0
3.077.619
215.721

0
3.077.619
215.721

3.3 Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που ενοποιούνται € 3.000.
Αφορά την κατά 100% θυγατρική εταιρεία ‘’Computer Peripherals International (Cyprus) LTD’’, η
οποία τα τέσσερα τελευταία έτη δεν ανέπτυξε δραστηριότητα και επειδή τα οικονομικά της
στοιχεία δεν επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις, συμπεριελήφθησαν στα
αντίστοιχα ποσά της μητρικής ‘’CPI A.E.’’.
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3.4 Αποθέματα / Απαιτήσεις.
Το συνολικό ποσό των προβλέψεων για απαξίωση αποθεμάτων, ανέρχεται σε
176.000€. Τα σωρευμένα ποσά προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχονται σε €
470.796 και κρίνονται επαρκή για την κάλυψη των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν.
3.5 Εμπορικοί χρεώστες.
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Πελάτες επισφαλείς
ΣΥΝΟΛΟ
Μείον προβλεψεις
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2016
2.846.702
400.079
5.780
729.756
3.982.316
470.796
3.511.520

30/6/2016
2.824.474
212.836
5.780
733.084
3.776.174
470.196
3.305.978

3.6 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις.
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Φ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Φόρος αμοιβών προσωπικού
Φόρος αμοιβών τρίτων
Λοιποί φόροι
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2016
484.297
56.182
5.987
28.312
574.778

30/6/2016
443.004
46.617
4.955
44.830
539.406

Η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους
Ασφαλιστικούς φορείς ή οφειλές σε ρύθμιση.
3.7 ∆ανειακές υποχρεώσεις
Οι καθαρές εισροές/εκροές- (ληφθέντα/εξοφληθέντα- δάνεια) ανήλθαν στην τρέχουσα περίοδο συνολικά σε
ευρώ 79.314. Τα ποσά της αντίστοιχης περιόδου στην προηγούµενη χρήση ήταν € 349.474.
3.8 Φόρος Εισοδήματος.
Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος (-Έξοδο)

31/12/2016
-8.788
-8.788

30/6/2016
-25.185
-25.185

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιµοποιώντας τον µέσο σταθµισµένο συντελεστή φόρου επί των κερδών. Η διαφορά έχει ως εξής;
31/12/2016
Κέρδη (-ζημίες) προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής
Φόρος εισοδήματος βασει του ονομαστικού συντελεστή
Φόρος εσόδων και εξόδων μη υποκειμένων σε φορολογία
Συνολο φόρου (-έξοδο)

30.303
29%
-8.788
0
-8.788

31/12/2015
100.169
29%
-29.049
3.864
-25.185
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Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους για:
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Αποτίμηση συμμετοχών
Παροχές προσωπικού
Συμψηφιστέες φορολογικές ζημιές
Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων
Σύνολο

31/12/2016
134.721
101.210
24.940
58.556
51.040
370.466

30/6/2016
134.721
101.210
24.940
67.344
51.040
379.254

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση που έληξε στις 30/06/2009. Οι
χρήσεις 1/7/2010-30/6/2011, 1/7/2011-30/06/2012, 1/7/2012-30/06/2013, 1/7/2013-30/06/2014, 1/7/201430/06/2015 και η χρήση 1/7/2015-30/06/2016 ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και εκδόθηκε
έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης µε σύµφωνη γνώµη, ενώ η χρήση 1/7/2009-30/06/2010 παραµένει
ανέλεγκτη.
3.9 Εποχικότητα.

Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη εποχικότητα στον κύκλο δραστηριότητας τους σε σχέση µε τις
ενδιάµεσες περιόδους.
3.10 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση.
31/12/2016

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΑΡΚΟ Επιχειρίσεων
Υψηλής Τεχνολογίας &
Έρευνας «Τεχνοπολη –
Ακρόπολη» Α.Ε.
FIBER SYSTEMS &
NETWORKS AE
ATKOSOFT AE
ΣΥΝΟΛΟ

3.11

Xώρα
έδρας

% Συμμ.

ΕΛΛΑΣ

0,90%

ΕΛΛΑΣ
ΕΛΛΑΣ

Αjξία
κτήσης

58.008

30/6/2016

Προβλ. Λογιστική
Υποτίμ.
αξία
% Συμμ.

3.000

55.008

45,00% 162.380 162.000
2,45% 184.966 184.000

380

405.354 349.000

0,90%

Αjξία
κτήσης

Προβλ. Λογιστική
Υποτίμ.
αξία

58.008

3.000

55.008

966

45,00% 162.380 162.000
2,45% 184.966 184.000

966

56.354

405.354 349.000

56.354

380

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις € 197.609.

Αφορά δοσμένες εγγυήσεις για ενοίκια κτιρίων, μισθωμένων αυτοκινήτων, ΔΕΗ και ΟΤΕ.
3.12

Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη.
31/12/2016

Αμοιβές μελών Διοίκησης και Διευθυντικών
Στελεχών

275.628 €

31/12/2015
258.600 €

Η Εταιρεία πραγµατοποιεί τις συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, µέσα στα πλαίσια των εργασιών
της και σε καθαρά εµπορική βάση.
∆εν υπάρχουν δάνεια προς τα συνδεδεµένα µέρη.
3.13 Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού.

Πέραν των αναφεροµένων στις οικονοµικές καταστάσεις δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που να τις
επηρεάζουν ή να χρήζουν αναφοράς σε αυτές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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CPI Ανώνυμος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016
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 ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28-04-2009 του Διοικητικού 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 Διοικητικού Συμβουλίου:
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας : www.cpi.gr
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Παπαθάνος Χρήστος.
Ηµεροµηνία Έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας : 27 Μαρτίου 2017.
Σύμβουλοι:
Ελεγκτική εταιρεία: PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Χατζηαντώνης - Φωταράς Κων/νος, Γαλουζίδης Μιχάλης, Τσαδήμα Σοφία
Νόµιµος ελεγκτής: Καγιούλης Ευστάθιος
Σκούρας Κων/νος, Γαβαλά Αδαμαντία, Ζαριφόπουλος Παναγιώτης, Πίγκα Ελένη.
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύµφωνη γνώµη
Αθανασιάδης Γεώργιος
(Τα αναφερόμενα κατωτέρω ποσά είναι εκφρασμένα σε €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1/7/2016
(ποσά εκφρασμένα σε €)
(ποσά εκφρασμένα σε €)
31/12/2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2016
30/6/2016
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
224.903
219.517
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Κέρδη (-Ζηµίες) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
215.721
296.975
30.303
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Πλέον / Μείον προσαρµογές για :
967.915
976.201
Αποθέµατα
Αποσβέσεις
2.406.180
2.339.887
133.909
Απαιτήσεις από Πελάτες
Προβλέψεις
3.511.520
3.305.978
600
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Συναλλαγµατικές διαφορές
797.434
650.866
0
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
προοριζόµενα για πώληση
δραστηριότητας
56.354
56.354
13.251
Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
8.180.027
7.845.777
85.605
Πλέον / Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
δραστηριότητες:
2.972.250
2.972.250
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Μείωση / (αύξηση) των αποθεµάτων
261.091
239.576
-66.294
Μείωση / (αύξηση) των απαιτήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
3.233.341
3.211.826
-536.310
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
0
0
233.422
Μείον:
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
3.233.341
3.211.826
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές υποχρεώσεις
0
0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-85.605
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Καταβεβλημένοι φόροι
115.037
129.006
0
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
1.896.673
1.817.359
0
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
2.934.976
2.687.585
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση
δραστηριότητες (α)
-191.119
0
0
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
4.946.686
4.633.951
Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
8.180.027
7.845.777
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
0
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
-77.866
Τρέχουσα περίοδος

Συγκρίσιμη
περίοδος

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων
παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

1/7/2016
31/12/2016
7.469.158
1.482.601

1/7/2015 31/12/2015
6.485.671
1.480.626

115.908
30.303
21.515

211.708
100.169
74.984

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

21.515
0
0

74.984
0
0

Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα Πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από Χρηματ/νομικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

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

21.515

74.984

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

21.515
0

74.984

(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)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας

1/7/2015 31/12/2015
100.169
163.748
4.841
0
992
111.539

-95.237
-74.955
152.380
-111.539
0
0

251.939

0
-61.895

6.575

469

-71.291

-61.426

0
1.624.091

0
2.038.847

-1.544.778

-2.388.321

0

0

79.314

-349.474

-183.097

-158.961

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

378.350

497.135

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

195.253

338.174

Κατανεμόμενα σε:

-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
Κέρδη/(-ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

0,0022

0,0076

249.818

375.456
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες:
1. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επι των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

(ποσά εκφρασμένα σε €)

31/12/2016

2. Στα ποσά της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται και τα ποσά της θυγατρικής εταιρείας ''CPI CYPRUS LTD'', η οποία δεν
έχει οικονοµική δραστηριότητα και τα οικονοµικά της στοιχεία δεν έχουν άξια αναφοράς επίπτωση στο σύνολο.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις περιλαµβάνονται στη σηµείωση 3.8 των Οικονοµικών Καταστάσεων.
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:
Μισθωτοί

31/12/2016
121

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(1/7/2016 και 1/7/2015 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31/12/2016 και 31/12/2015 αντίστοιχα)

31/12/2015
119

3.211.826

συναλλαγές και οι συνολικές αµοιβές των µελών της ∆ιοίκησης έχουν ως εξής:
α) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
Διοίκησης
β) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

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

31/12/2015
3.128.398

21.515

74.984

3.233.341

3.203.381

275.628 €
0€

γ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της
Διοίκησης

0€

Ταύρος 27/03/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 649762

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
Α.Δ.Τ. AI 555733

ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύvωv Σύμβoυλoς

Χρήστoς Παπαθάvoς
ΑΔΤ: ΑΒ 649762

Ταύρος, 27/03/2017
Το Εξουσιοδοτημένο Μέλος

Κων/νος Σκούρας
AΔT: ΑΙ 555733

AΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 30423

Η Προϊσταμένη του
Λογιστηρίου

Δήμητρα Οικονόμου
AΔT: Σ. 023664/ΑΡ.ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 30423
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