
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
 ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  1/1-30/6/2003  1/1-30/6/2002   ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/6/2003 1/1-30/6/2002
 Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ                                                                                                  
       Αξία κτήσεως 1.433.486,28 1.163.050,77  Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
      -Αποσβέσεις 960.751,98 472.734,30 672.357,77 490.693,00  Ι.Μετοχικό κεφάλαιο 4.573.800,00 3.811.500,00

 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II.Διαφορά από εκδ.μετοχών υπέρ το άρτιο 4.804.700,37 5.567.000,37
 Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις III.Διαφορά αναπροσαρμογής επιχ.επενδύσεων 2.363,00 2.363,00
       Αξία κτήσεως 150.377,26 110.465,31
      -Αποσβέσεις 63.215,07 87.162,19 28.161,53 82.303,78  IV.Aποθεματικά κεφάλαια 303.318,95 274.933,13
 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
       Αξία κτήσεως 2.523.525,95 2.435.405,08 V. Αποτελέσματα εις νέο προηγ. Χρήσεων 752.135,65 511.684,03
      -Αποσβέσεις 703.646,62 1.819.879,33 510.159,22 1.925.245,86 752.135,65 511.684,03
 ΙΙΙ.Συμμετοχές & αλλες μακρο-
     πρόθεσμες απαιτήσεις 3.612.803,68 3.031.613,63 VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 176.082,18 176.082,18

  Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓΙ + ΓΙΙ+ ΓΙΙΙ) 5.519.845,20 5.039.163,27  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII+AIV+AVI) 10.612.400,15 10.343.562,71

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη) περιόδου 30/6/2003 προ φόρων 513.072,85 364.063,21
   Ι.Αποθέματα
     Εμπορεύματα 3.904.635,30 3.500.163,76
     Προκ/λές για αγορά αποθεμάτων 447.354,54 4.351.989,84 321.300,23 3.821.463,99  Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 73.123,06 562,69
  ΙΙ.Απαιτήσεις
    Πελάτες 4.524.211,64 3.551.879,04  Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
    Λοιπές απαιτήσεις 13.327.637,44 17.851.849,08 9.902.425,85 13.454.304,89  ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.340.924,21 12.753.728,34

17.340.924,21 12.753.728,34
  ΙV.Διαθέσιμα 214.802,20 278.534,32
  Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 22.418.641,12 17.554.303,20  Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00

 E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ENEΡΓΗΤΙΚΟΥ 128.299,65 377.757,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 28.539.520,27 23.461.916,95  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 28.539.520,27 23.461.916,95
ΓΕΝΙΚΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 3.889.850,30 3.090.013,75 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 3.889.850,30 3.090.013,75

 

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1/1-30/6/2003 1/1-30/6/2002

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 12.591.646,92 12.143.291,83
Μείον: Κόστος πωληθέντων 10.762.564,47 10.721.539,63
Μικτά αποτ/ματα (Κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.829.082,45 1.421.752,20

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 78.758,52 47.622,08
Σύνολο 1.907.840,97 1.469.374,28

ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικ. λειτουργίας 493.315,65 480.694,38
            2.Έξοδα λειτουργ.διαθέσεως 899.083,64 1.392.399,29 849.575,39 1.330.269,77

515.441,68 139.104,51

ΠΛΕΟΝ:
Έσοδα συμμετοχών - πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 232.097,50 420.662,70
ΜΕΙΟΝ :
     Χρεωστ.τόκοι & συν.έξοδα 257.115,34 -25.017,84 171.425,62 249.237,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως 490.423,84 388.341,59

ΙΙ.ΜΕΙΟΝ:Έκτακτα αποτελέσματα
          Έκτακτα & ανόργανα έσοδα -Κέρδη 62.603,14 24.814,66
          Μείον:
        Έκτακτα & ανόργανα έξοδα-Ζημιές 9.465,33 40.941,41
        Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 30.488,80 22.649,01 8151,63 -24.278,38
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσμ.(κέρδη) 513.072,85 364.063,21
   ΜΕΙΟΝ:
   Συνολο αποσβέσεων 269.752,98 247.332,25
   Μειον: Οι ενσωματωμένες στο κόστος 269.752,98 0,00 247.332,25 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 513.072,85 364.063,21

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

 
               ΑΛΒΑΝΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
                      Α.Δ.Τ.  Θ 893752                             Α.Δ.Τ.  Τ 509723 Α.Δ.Τ. Ξ 404648

Grant Thornton 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                     
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  13671

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τo Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΤΙΟΝΙΚ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Η/Υ, Λογισμικού και Παροχής Υπηρεσιών Μηχανογράφησης"

Αχαρναί 31 Ιουλίου  2003

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αθήνα, 5 Aυγούστου  2003

Σωτήρης Α. Κωνσταντίνου  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003  (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 -30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2003)

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

 ΕΔΡΑ: ΑΧΑΡΝΑΙ  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2
  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης IOYNΙΟΥ 2003- (1η Ιανουαρίου 2003- 30 Ιουνίου 2003)ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :   

1)  Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.

2)  Η εταιρεία στις 30/6/2003 απασχολούσε 82 άτομα.

3) Οι επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων

που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική

κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας. 

4) Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας 12.591.646,92 του α' εξαμήνου 2003 περιλαμβάνεται στους

ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ-91 : ΚΩΔ. 514.9 ‘‘Χονδρικό εμπόριο

συσκευών οικιακής χρήσεως και άλλων ειδών’’ ευρώ 4.784.825,48, ΚΩΔ. 516.4 ‘‘Εμπόριο μηχανών

εξοπλισμού γραφείων’’ ευρώ 7.051.322,27, ΚΩΔ. 722.0 ‘‘Παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού

και μηχανογράφησης’’ ευρώ 447.811,40 και ΚΩΔ. 514.3 "Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών

συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών" ευρώ 307.687,77.

5) Για την σύνταξη της λογιστικής κατάστασης 30/6/2003 χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές

με αυτές της λογιστικής κατάστασης της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου.

6) Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης περιόδου αναμορφώθηκαν, σε σχέση με την λογιστική

κατάσταση της 30.6.2002, ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιδα κονδύλια της κλειόμενης

περιόδου. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 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 Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών

Λογιστών, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, για να διαπιστώσουμε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ».που καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2003 μέχρι 30.6.2003, 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 του υποκαταστήματος της εταιρείας. Τέθηκαν στη διάθεσή 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 εκτός της υπ΄αριθμό 1 παρατήρησης μας παρακάτω. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Από τον

παραπάνω έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής : 1) Στο λογαριασμό "Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις" περιλαμβάνονται και συμμετοχές της εταιρείας σε έξι ανώνυμες εταιρείες, μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο από τις οποίες οι πέντε

ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και μία ΕΠΕ, οι οποίες αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους. Εάν η αποτίμηση τους γινόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, (άρθρο 43,παρ.6), τότε θα προέκυπτε υποαξία συνολικού ποσού €

1.424.776,13 από το οποίο, ποσό € 1.139.339, έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και το υπόλοιπο, θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου. 2) Η εταιρεία δεν έχει υπολογίσει πρόβλεψη για αποζημίωση του

προσωπικού της, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, η οποία εάν υπολογιζόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, θα ανερχόταν στο ποσό των 72.280,00 €, από το οποίο ποσό € 61.710,00 αφορά τα αποτελέσματα των προηγούμενων

χρήσεων και το υπόλοιπο έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου. 3) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού της εταιρείας, περιλαμβάνονται καθυστερημένες – επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ύψους €

299.850,00 περίπου. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη συνολικού ποσού € 21.661,48, για κάλυψη των ζημιών που θα υποστεί, από τη μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων αυτών η οποία όμως θα έπρεπε να είναι αυξημένη κατά ποσό €

100.000,00 περίπου και το οποίο θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων. 4) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές από την χρήση 2000 έως και την κλειόμενη περίοδο και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις

για την παραπάνω περίοδο  δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι οι ανωτέρω προσωρινές οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόμενες παρατηρήσεις μας καθώς και οι παρατιθέμενες από την

εταιρεία σημειώσεις, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εμφανιζόμενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 30.06.2003, 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.


