
.
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ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε

ENOΠΟΙΗΜΕΝH  ΛΟΓΙ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β . ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης 
Μείον: αποσβέσεις 
Αναπόσβεστη άξια  

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις
Αξία κτήσης 
Μείον:αποσβέσεις 
Αναπόσβεστη αξία  
 ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Αξία κτήσης 
Μείον:αποσβέσεις 
Αναπόσβεστη αξία  
 ΙIΙ. Συμμετοχές καί άλλες μακροπρόθεσμες
       χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
   Σύνολο  Παγίου Ενεργητικού ( ΓΙ + ΓΙΙ +ΓΙΙΙ )

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
   Εμπορεύματα
   Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων

ΙΙ. Απαιτήσεις
 Πελάτες

 Λοιπές απαιτήσεις

IV. Διαθέσιμα

   Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)



Λ
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E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
               ( Β + Γ + Δ + Ε )
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 (1η Ιανουαρίου 

Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών
Μείον : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως
Πλέον :  'Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο

ΜΕΙΟΝ :  Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
             Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
            &   Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Πλέον : Έσοδα χρεογράφων-πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον :  Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Πλέον : Ανόργανα έσοδα - Κέρδη
          Έσοδα προηγ.χρήσεων
Μείον:  Ανόργανα  έξοδα - Ζημιές 
          Έξοδα προηγ.χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 
Mείον:  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

Μείον : Αναλογία μετόχων μειoψηφίας στα αποτελέσματα 



υ

ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΒΑΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Α.Δ.Τ. Θ 893752

Προς τo Διοικητικό Συμβούλιο της Ανών

Διενεργήσαμε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 360/
Ελεγκτών Λογιστών, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, για να διαπιστώσ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ" που απαρτίζουν οι υπό συγχώνευση εταιρείε
ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιημένη περιουσιακή δ
ενοποίηση, οι οποίες αναφέρονται στην υπ΄αρ.1 και 2 σημείωση της εταιρείας. Δεν επεκ
34,53% και 39,29% των ενοποιημένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστ
των εταιρειών αυτών. Από τον έλεγχο της μητρικής εταιρείας προέκυψαν τα εξής : 1) Σ
βρίσκεται σε αδράνεια και σε δύο Α.Ε., μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. και ελεγχόμενων από
(άρθρο 43,παρ.6), τότε θα προέκυπτε υποαξία συνολικού ποσού € 443.117,18, το οποί
προσωπικού της, λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, η οποία εάν υπ
αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων και το υπόλοιπο έπρεπε να βαρύνει τα απ
καθυστερημένες – επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ύψους € 233.500,00 περίπου. Η ετα
των απαιτήσεων αυτών η οποία όμως θα έπρεπε να είναι αυξημένη κατά ποσό € 190.000,
και την χρήση 2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για την περίοδο 1
Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι οι ανωτέρω ενοποιημένες συ
παρατηρήσεις μας καθώς και οι παρατιθέμενες σημειώσεις της εταιρείας, δεν περιέχου
επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση κατά την 30/6/2004, καθώς και τα εν
εφαρμόζει η μητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρο



Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
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 EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑ
ΕΔΡΑ: ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 

ΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙ
                                           

 
ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1/1-30/6/2004 1/1-30/6/2003

1.551.596,22 1.523.217,93
1.251.755,92 1.036.464,35

299.840,30 486.753,58

240.081,36 150.377,26
102.261,03 63.215,07
137.820,33 87.162,19

4.403.637,13 3.271.720,19
1.389.171,04 1.038.709,04
3.014.466,09 2.233.011,15

973.776,93 2.037.636,16
4.126.063,35 4.357.809,50

9.240.382,59 7.639.303,52
611.125,47 794.923,70

9.851.508,06 8.434.227,22

8.701.622,52 7.861.442,15

22.887.727,86 17.228.432,21
31.589.350,38 25.089.874,36

1.206.351,11 1.071.299,47

42.647.209,55 34.595.401,05



-

1.127.990,10 283.405,02

48.201.103,30 39.723.369,15

7.171.521,01 4.058.407,78

ΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 30 Ιουνίου 2004)

ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1/1-30/6/2004 1/1-30/6/2003

26.269.431,52 20.259.190,96
20.890.015,52 16.532.184,94
5.379.416,00 3.727.006,02

56.801,80 74.029,72
5.436.217,80 3.801.035,74

1.310.487,87 844.242,59
40.492,90 0,00

2.132.190,17 1.550.383,42
66.884,61 66.454,47

599.753,31 407.283,77
4.016.039,64 2.735.455,31

1.420.178,16 1.065.580,43

48.339,52 99.886,17
28.586,54 0,00
29.433,14 43.633,47
33.285,24 31.436,20

1.434.385,84 1.090.396,93
334.386,45 323.815,24
334.386,45 323.815,24

1.434.385,84 1.090.396,93

355.465,27 388.366,98

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Με την από 19.01.2004 ομόφωνη απόφα
με τις εταιρείες «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.»
Ν.2166/93 & των άρθρων 69-77 του Κ.Ν.
21.7.2004 εγκρίθηκε η συγχώνευση των πα
συνοπτική λογιστική κατάσταση στις 30/6/20
2) Η παραπάνω ενοποιημένη λογιστική κατά
εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε (όπως αυτή θα διαμ
της εταιρείας) και τις λογιστικές καταστάσ
ενοποίησης) : 
α) “ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.”, Β
προηγούμενης χρήσης δεν είχαν περιληφθε
ενοποιούμενες εταιρείες της παρούσας λογισ
3)  Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη στα ακί
4) Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικο
5) Οι επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις κα
αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στ
6) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών € 2
οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ-0
8.914.740,43, ΚΩΔ. 518.4 ‘‘Χονδρικό εμ
λογισμικού’’ € 9.555.589,85, ΚΩΔ. 722.9
712.570,86, ΚΩΔ. 514.3 «Χονδρικό εμπό
590.699,09, ΚΩΔ. 504.0 ‘‘ Εμπόριο, συντή
1.416.831,47, ΚΩΔ. 515.1 ‘‘ Xoνδρικό εμπό
ΚΩΔ.513.3‘‘ Χονδρικό εμπόριο γαλακτονομικ
7) Για την σύνταξη της ενοποιημένης λογι
της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης
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1.078.920,57 702.029,95

Αχαρναί,  26 Iουλί

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ
Α.Δ.Τ. Τ 509723

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩ
μης Εταιρείας "ΝΤΙΟΝΙΚ Ανώνυμη Εταιρε

  

υ Π.Δ. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 90 του Ν.2533/1997, εφαρμόζοντας, στα
α διαπιστώσουμε ότι οι ανωτέρω ενοποιημένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της Ανώ
υση εταιρείες "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε", "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε" και ''UNIKID A.E" και οι θυγατρικές
ριουσιακή διάρθρωση και οικονομική θέση, καθώς και τα ενοποιημένα αποτελέσματα, της αν
ς. Δεν επεκταθήκαμε στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειώ
ασιών αντίστοιχα, οι οποίες θα ελεγχθούν στο τέλος της χρήσης. Οι εν λόγω οικονομικές κατ
εξής : 1) Στο λογαριασμό "Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις" π
μενων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίες και αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους.
18, το οποίο έπρεπε να βαρύνει στο σύνολο του τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεω
ποία εάν υπολογιζόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, θα ανερχόταν στο
ρύνει τα αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου. 3) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων
ίπου. Η εταιρεία έχει σχηματίσει σε προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη συνολικού ποσού € 21
€ 190.000,00 περίπου και το οποίο θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματα προηγουμένω
ν περίοδο 1.1.2003-30.6.2004 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
οιημένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις σχετικές δ
εν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εμφανιζόμενη
ώς και τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει
δεν διαφέρουν από εκείνες που  εφαρμόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χ
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 Αθήνα, 28 Ιουλίο
 Ο Ορκωτός Ελεγκτή

Σωτήρης Α. Κωνστα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  13



Ρ

Ο

ΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
34192/06/B/95/2
Υ 2004 (1η Ιανουαρίου 2004- 30η Ιουνίου 2004

                          

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο 
    Καταβλημένο

ΙΙ. Διαφορά από έκδοση  μετοχών υπέρ το άρτιο
ΙΙΙ. Διαφορά αναπροσαρμογής επιχ.επενδύσεων

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

V. Αποτέλεσματα είς νέο
     Υπόλοιπο κερδών εις νέον  
     Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων

VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου

VIII. Διαφορά ενοποίησης

ΙΧ.   Αναλογία μετόχων μειοψηφίας

           Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
        ( ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ+ AΙV + AV+AVI +AVIII + ΑΙΧ )

Καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα ( κέρδη ) περιόδου προ 
φόρων και μετά την αναλογία μετόχων μειοψηφίας

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις



Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
            ( Α + Β + Γ + Δ )
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Με την από 19.01.2004 ομόφωνη απόφαση του Δοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η συγχώνευ
με τις εταιρείες «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» και «UNIKID HELLAS A.E.» με απορρόφηση αυτών, σύμφ
Ν.2166/93 & των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συν
21.7.2004 εγκρίθηκε η συγχώνευση των παραπάνω εταιρειών. Συνεπώς για τις ανωτέρω τρεις εταιρείε
συνοπτική λογιστική κατάσταση στις 30/6/2004 με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σαν να ήταν μία.  
2) Η παραπάνω ενοποιημένη λογιστική κατάσταση της 30/6/2004, περιλαμβάνει εκτός από την λογιστικ
εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε (όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την συγχώνευση των παραπάνω εταιρείων τ
της εταιρείας) και τις λογιστικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών (οι οποίες ενοποιήθηκαν μ
ενοποίησης) : 
α) “ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.”, Β) “ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.”, γ) "ATCOM A.E." ενώ στ
προηγούμενης χρήσης δεν είχαν περιληφθεί οι εταιρείες "UNIKID A.E." και "ATCOM A.E.". Η μητρική
ενοποιούμενες εταιρείες της παρούσας λογιστικής κατάστασης  με ποσοστό 33%, 34% και 50,70% αντίσ
3)  Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη στα ακίνητα των ενοποιημένων εταιρειών.
4) Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού  εταιρειών του ομίλου : 197 άτομα.
5) Οι επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία των εταιρειών του 
6) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών € 26.269.431,52 του α' εξαμήνου 2004 περιλαμβάνεται στ
οικονομικής δραστηριότητας του ΣΤΑΚΟΔ-03 : ΚΩΔ. 514.9 ‘‘Χονδρικό εμπόριο συσκευών οικιακής χρή
8.914.740,43, ΚΩΔ. 518.4 ‘‘Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλ
λογισμικού’’ € 9.555.589,85, ΚΩΔ. 722.9 ‘‘Άλλη παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και
712.570,86, ΚΩΔ. 514.3 «Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τ
590.699,09, ΚΩΔ. 504.0 ‘‘ Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή μοτοσυκλετών και συναφών ανταλλακτ
1.416.831,47, ΚΩΔ. 515.1 ‘‘ Xoνδρικό εμπόριο στερεών, υγρώνκαι αερίων καυσίμων και συναφών προ
ΚΩΔ.513.3‘‘ Χονδρικό εμπόριο γαλακτονομικών προιόντων, αυγών και βρόσιμων ελαίων και λιπών’’ € 4.52
7) Για την σύνταξη της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης της 30/6/04, χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες λ
της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου εκτός της
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Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩ
Α.Δ.Τ. Ξ 404648

ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
α Εμπορίας Η/Υ, Λογισμικού και Παροχής Υπηρεσιών Μ

90 του Ν.2533/1997, εφαρμόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακο
πτικές οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠ
Α.Ε" και ''UNIKID A.E" και οι θυγατρικές της που καλύπτουν την περίοδο από 1/1/2004 μέχρι
αι τα ενοποιημένα αποτελέσματα, της ανωτέρω μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της π
καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση οι οποίες αν
ης χρήσης. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις, περιλήφθηκαν στην ενοποίηση, όπως συντά
κροπρόθεσμες χρηματ/κές απαιτήσεις" περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της μητρικής εταιρε
αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους. Εάν η αποτίμηση τους γινόταν σύμφωνα με τις διατ
α αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων. 2) Η μητρική εταιρεία δεν έχει υπολογίσει πρόβ
ου Κ.Ν.2190/1920, θα ανερχόταν στο ποσό των 89.000,00 € περίπου, από το οποίο ποσό
) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού της μητρικής ε
ρήσεις πρόβλεψη συνολικού ποσού € 21.661,48, για κάλυψη των ζημιών που θα υποστεί, απ
βαρύνει τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων. 4) Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τ
στικές. 
καταρτιστεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και αφού ληφθούν υπ
ηρεάζουν ουσιωδώς την εμφανιζόμενη ενοποιημένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονομική
ου έληξε αυτή την ημερομηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών
αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
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ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
1/1-30/6/2004 1/1-30/6/2003

 
5.436.700,20 4.573.800,00

4.555.310,37 4.804.700,37
2.362,80 2.363,00

666.963,38 346.860,75

1.371.147,20 1.150.358,77
0,00 -30.454,93

1.371.147,20 1.119.903,84

176.082,18 176.082,18

-813.870,37 -837.066,96

1.079.793,99 1.600.894,12

12.474.489,75 11.787.537,31

1.078.920,57 702.029,95

97.336,76 144.645,87

34.546.943,37 27.089.156,02



3.412,86 0,00

48.201.103,30 39.723.369,15 0,00

7.171.521,01 4.058.407,78
 

 
οφασίστηκε η συγχώνευση της μητρικής εταιρείας
πορρόφηση αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
ς ανωτέρω τρεις εταιρείες συντάχθηκε pro- forma
σαν να ήταν μία.  
ι εκτός από την λογιστική κατάσταση της μητρικής
ων παραπάνω εταιρείων της υπ΄αριθμ.1 σημείωσης
οποίες ενοποιήθηκαν με την μέθοδο της ολικής

γ) "ATCOM A.E." ενώ στην αντίστοιχη περίοδο της
ATCOM A.E.". Η μητρική εταιρεία συμμετέχει στις

%, 34% και 50,70% αντίστοιχα.

α.
ιαιτητικών οργάνων που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν
υργία των εταιρειών του ομίλου. 
004 περιλαμβάνεται στους ακόλουθους κλάδους
ο συσκευών οικιακής χρήσεως και άλλων ειδών’’ €
ν, περιφερειακού εξοπλισμού, υπολογιστών και
θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού’’ €
ών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών» €
και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων’’ €
υσίμων και συναφών προιόντων’’ € 550.990,02 και
ελαίων και λιπών’’ € 4.528.009,80.
ησιμοποιήθηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές, με αυτές
περιόδου εκτός της σημείωσης 1 παραπάνω.
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η

ΡΓΙΑ  

χανογράφησης"

ων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών
ΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΟΥ &
ο από 1/1/2004 μέχρι 30/6/2004, δεν περιέχουν
των θυγατρικών της που περιλαμβάνονται στην
νοποίηση οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό
νοποίηση, όπως συντάχθηκαν από τις διοικήσεις
ή της μητρικής εταιρείας σε μία ΕΠ.Ε., η οποία
ν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920,
έχει υπολογίσει πρόβλεψη για αποζημίωση του
υ, από το οποίο ποσό € 80.900,00 αφορά τα
τικού της μητρικής εταιρείας, περιλαμβάνονται
ών που θα υποστεί, από τη μη είσπραξη μέρους
εία έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές έως

και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόμενες
θρωση και οικονομική θέση του συνόλου των
σχύουν και λογιστικών αρχών και μεθόδων που
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