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O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΛΒΑΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Θ 893752

Ελέγξαμε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων
ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» και των
Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένο
περιλαμβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 3,42% και 14,79% των
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, στο οποίο βασιστήκαμε για να εκφράσουμε τη γνώμη μας
επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συμμετοχών της μητρικής εταιρείας σε μ
εταιρείες, αποτιμήθηκε από τη μητρική εταιρεία στην αξία κτήσεως τους. Εάν η αποτίμη
να είναι ισόποσα μειωμένη και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων
«Χρεώστες Διάφοροι», περιλαμβάνονται καθυστερημένες και επισφαλείς απαιτήσεις της
υποστούν από τη μη είσπραξή τους. Κατά την γνώμη μας οι εταιρείες θα έπρεπε να σχ
513.024,20 την Καθαρή Θέση του Ομίλου. 3) Οι εταιρείες του Ομίλου στηριζόμενες στη
σχημάτιζαν τη σχετική πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού τους,
57.430,00 περίπου έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιημένα αποτελέσματα της κλειόμενης
Π.Δ.299/03, δεν διενέργησε και κατά την κλειόμενη χρήση αποσβέσεις επί των εξόδων
συνολικού ποσού € 107.614,01. Εάν η εταιρεία διενεργούσε τις παραπάνω αποσβέσεις,

                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                              

                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΛΒΑΝΟΣ                                                              
                                              Α.Δ.Τ. Θ 893752                                                                      



 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

συνολικού ποσού € 107.614,01. Εάν η εταιρεία διενεργούσε τις παραπάνω αποσβέσεις,
276.829,01. 5) Λόγω του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής εταιρείας «ATCOM
εταιρείες «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» και «UNIKID HELLAS A.E.», οι οποίες απορροφή
Α.Ε.», ελέγχθηκε από τις Φορολογικές Αρχές έως την 31.12.2003 και προέκυψαν πρόσθ
την κλειόμενη χρήση η απορροφούμενη εταιρεία «ΝΤΙΟΝΙΚ OFFICE DEPOT A.E.» η οπο
τα αποτελέσματα προς διάθεση της θυγατρικής εταιρείας «ATCOM A.E.» στις 31.12.200
Τέλος η θυγατρική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.» κατά την κλειόμενη χρήσ
οριστικές και αμετάκλητες.
Κατά τη γνώμη μας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας, καθώς και
που ισχύουν και λογιστικών αρχών και μεθόδων που εφαρμόζει η μητρική εταιρεία και
ροές του συνόλου των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31.12.2004.
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ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
     ΕΔΡΑ: ΑΧΑΡΝΑΙ- Α

6ος ENOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2004  ( 1 ΙΑΝΟ

 

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2004
ΑΞΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

107.185,12 104.380,14 2.804,98 100.177,01
2.105.419,65 1.357.831,30 747.588,35 1.450.077,21
2.212.604,77 1.462.211,44 750.393,33 1.550.254,22

519.197,89 67.850,38 451.347,51 189.484,00
50.597,36 40.477,91 10.119,45 50.597,36

450.990,00 49.878,00 401.112,00 0,00
71.255,80 14.251,17 57.004,63 0,00

1.092.041,05 172.457,46 919.583,59 240.081,36

307.779,29 0,00 307.779,29 212.261,58
1.556.795,15 304.352,21 1.252.442,94 1.314.609,86

36.831,57 2.892,54 33.939,03 23.184,16
1.124.614,79 394.601,76 730.013,03 809.231,16
2.442.578,31 1.074.873,08 1.367.705,23 1.570.636,56
5.468.599,11 1.776.719,59 3.691.879,52 3.929.923,32
6.560.640,16 1.949.177,05 4.611.463,11 4.170.004,68

185.610,00
17.578,87 203.188,87

58.584,24
261.773,11

4.873.236,22



10.317.368,68
73.816,23

495.275,21
10.886.460,12

10.258.136,56
0,00 10.258.136,56

6.700,00
21.680.169,76

190.702,99
30.619,36

2.109.902,57
10.984,99

34.287.216,23

264.346,46
292.121,47
556.467,93

45.730.144,28

70.437,81
160.763,77
514.438,00
745.639,58

52.099.413,41

14.050,84
130.000,00

0,00
144.050,84



ΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒ
ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2004

61.326.042,89
50.035.312,53
11.290.730,36

99.381,60
11.390.111,96

2.569.414,12
83.253,34

4.970.588,85 7.623.256,31
3.766.855,65

62.625,00
0,00

337.412,35
1.475.448,29 -1.075.410,94

2.691.444,71

158.901,02
3.059,68

29.431,42
27.560,72 218.952,84

56.272,53
30.459,45
33.422,92 120.154,90

2.790.242,65
841.993,80
841.993,80 0,00

2.790.242,65
545.660,82

2.244.581,83
833.295,26

7.768,24
149.710,71
180.429,92



α

1.434.237,54

Αχαρναί, 18 Φ

 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ               

            POYΜΠ
               Α.Δ.Τ. T 5

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Ετ

ων Εταιρειών» τον έκτο ενοποιημένο ισολογισμό, την Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελε

για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004. Εφαρμόσαμε τις διαδικασίες που κρίν

ως με τις παραπάνω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Δεν επεκταθήκαμε στον έλε

τίστοιχα. Οι οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ

πάνω επιχειρήσεων. Από τον έλεγχό μας, προέκυψαν τα εξής: 1) Ο λογαριασμός του Πάγ

νης. Οι εταιρείες αυτές δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Το σύνολο τω

σολογισμό, θα ήταν μικρότερη κατά το ποσό των € 17.578,87 με συνέπεια η καθαρή θέ

αθυστέρηση», ΔΙΙ-10 «Επισφαλείς – επίδικοι πελάτες και χρεώστες» και ΔΙΙ-11 «Χρεώστε

ς των αποτελεσμάτων της, για κάλυψη των ζημιών που θα υποστούν από τη μη είσπρα

ματα προηγουμένων χρήσεων και ποσό € 513.024,20 την Καθαρή Θέση του Ομίλου. 3)

οδότηση. Αν οι εταιρείες σχημάτιζαν τη σχετική πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου

ό € 57.430,00 περίπου έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιημένα αποτελέσματα της κλειόμεν

ν διενέργησε και κατά την κλειόμενη χρήση αποσβέσεις επί των εξόδων εγκαταστάσεως

Εάν η εταιρεία διενεργούσε τις παραπάνω αποσβέσεις σύμφωνα με τους συντελεστές τ

                                                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ            

                                                                                         ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ                         
                                                                                       Α.Δ.Τ. Τ 509723                              
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Αθήνα, 24 Φ
Ο Ορκωτός Ε

Σωτήρης Α
 Α.Μ. Σ.

. Εάν η εταιρεία διενεργούσε τις παραπάνω αποσβέσεις, σύμφωνα με τους συντελεστές τ

ν της θυγατρικής εταιρείας «ATCOM A.E.», όπως αναμορφώνονται με τις παρατηρήσεις

ι οποίες απορροφήθηκαν από τη μητρική εταιρεία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.», ελέγχθηκαν από τις Φ

φόροι και προσαυξήσεις ποσού € 88.340,00. Το συνολικό ποσό των πρόσθετων φόρων

πό τη θυγατρική εταιρεία «ATCOM A.E.» ελέγχθηκε από τις Φορολογικές Αρχές για τις

A.E.» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυση της μέχρι και την 31.12.2004, με συ

προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 6.447,00 με συνέπεια 

και οι σημειώσεις της εταιρείας, κάτω από τον Ενοποιημένο Ισολογισμό, οι παραπάνω εν

ν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρμόστηκαν στην προηγο
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 & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧ
. Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2
ΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΑΡΙΟΥ 2004 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 200

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟΣ

ΑΞΙΑ

96.232,81 3.944,20
1.073.253,82 376.823,39
1.169.486,63 380.767,59

47.894,38 141.589,62
30.358,43 20.238,93

0,00 0,00
0,00 0,00

78.252,81 161.828,55

0,00 212.261,58
197.716,68 1.116.893,18

950,85 22.233,31
266.701,04 542.530,12
696.601,09 874.035,47

1.161.969,66 2.767.953,66
1.240.222,47 2.929.782,21

22.050,00
671.658,87 693.708,87

50.931,31
744.640,18

3.674.422,39



8.963.357,87
6.338,47

881.025,02
9.850.721,36

7.928.593,08
43.062,12 7.885.530,96

0,00
22.547.283,81

96.757,93
30.619,36

1.700.310,27
9.282,87

32.269.785,20

171.235,48
443.912,34
615.147,82

42.735.654,38

69.419,40
0,00

112.144,00
181.563,40

46.972.407,76

2,00
550.000,00
100.210,12

650.212,12



ΒΡΙΟΥ 2004)
ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

50.647.536,94
40.903.933,22
9.743.603,72

126.514,57
9.870.118,29

2.332.558,40

3.994.769,69 6.327.328,09
3.542.790,20

0,00
23.869,71

176.810,57
1.018.329,52 -817.649,24

2.725.140,96

221.212,93
5.650,32
2.726,15

0,00 229.589,40

178.860,35
46.699,80
32.838,48 258.398,63

2.696.331,73
602.353,01
602.353,01 0,00

2.696.331,73
998.627,43

1.697.704,30
910.605,44

0,00
334.361,00
410.891,13

Σημειώσεις:   

1) O παραπάνω ενοποιημένoς ισολογισμός της

ισολογισμούς των  θυγατρικών εταιρειών : 

α) “ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.”, β) “ΑΦ

αποροφηθήσες εταιρείες "UNIKID HELLAS A.E."

εταιρείας μας της 21.7.2004 εγκρίθηκε η συγ

“ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε” και “UNIKID HELLAS

ομοίως της συγχωνεύσεως από τις Γενικές Συνελ

αριθμ. 14.395/2004 Σύμβαση Συγχωνεύσεως το

καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειώ

Γραμματέα κ. Δ. Βρεττάκου.

2)Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 τ

ενώ για τα κτίρια δεν συνέτρεξε περίπτωση εφα

γηπέδων κατά ποσό € 95.517,71. Το ποσό αυ

"Διαφορές  απο αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περ

3)Με απόφαση του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρε

DEPOT Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.21

έγινε με Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/01

Ανατολικής Αττικής με την υπ' αριθμ  ΕΜ.6201ΔΙΣ

4) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη στα ακίνητα 

5) Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού  ετα

6) Οι επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις καθώς

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση

7) Το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρεία

Συνέλευσης των μετόχων και της από 15.12.200

ποσό των € 67.380,00, με καταβολή μετρητών

συγχώνευση της εταιρείας με τις ανώνυμες εταιρ

κατά το ισόποσο του εισφερόμενου μετοχικού

2.532.334 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικ

8) O ενοποιημένος κύκλος εργασιών € 61.326.0

ΣΤΑΚΟΔ - 03 : ΚΩΔ. 514.9 ‘‘Χονδρικό εμπόρι

ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπ
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863.628,99

εβρουαρίου 2005

ΑΣ ΘΩΜΑΣ                                    
09723                                                  

 ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
ιρείας “ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.” και των θυγατρικώ

Αποτελεσμάτων, την Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών, καθώς και το σχετικό

ου κρίναμε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου μας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις α

τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ανώνυμης εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΟΥΛΟΙ Α.Ε.» που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ορκ

του Πάγιου Ενεργητικού Γ-ΙΙΙ-2 «Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την

νολο των συμμετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιμήθηκε από τη μητρική εταιρεία σ

αρή θέση του Ομίλου να είναι ισόποσα μειωμένη και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προη

ρεώστες Διάφοροι», περιλαμβάνονται καθυστερημένες και επισφαλείς απαιτήσεις της μητ

είσπραξή τους. Κατά την γνώμη μας οι εταιρείες θα έπρεπε να σχηματίσουν ισόποση πρ

λου. 3) Οι εταιρείες του Ομίλου στηριζόμενες στην υπ’ αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση τ

νόλου του προσωπικού τους, ανεξάρτητα από το χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος για συν

λειόμενης χρήσης, ποσό € 125.645,00 περίπου τα ενοποιημένα αποτελέσματα προηγούμ

τάσεως ποσού € 5.240,00, επί των ασώματων ακινητοποιήσεων ποσού € 124.200,00 κα

εστές του Π Δ 299/03 τότε τα ενοποιημένα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης θα ήτα

ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπ

θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού’’ €

τηλεοπτικών συσκευών» € 1.126.512,35, ΚΩΔ

εξαρτημάτων’’ € 2.783.093,44, ΚΩΔ. 515.1 ‘‘ X

ΚΩΔ.513.3‘‘ Χονδρικό εμπόριο γαλακτονομικών π

                                                                                                                                                

                                                                                                                                           ΚΩ
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εγκτής Λογιστής 

 Κωνσταντίνου
.Ε.Λ. 13671

εστές του Π.Δ.299/03, τότε τα ενοποιημένα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης θα ήτα

ρήσεις του ελέγχου μας στον ατομικό Ισολογισμό της, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής

ό τις Φορολογικές Αρχές έως και την 31.01.2004 και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προ

φόρων και προσαυξήσεων ήτοι, € 127.765,00 επιβάρυνε τα κέρδη προς διάθεση της μητ

για τις χρήσεις 2000 έως και 2002 και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις σ

4, με συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές να μην έχουν κατασ

νέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2003 και 2004 να μην έχουν κατασ

άνω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις

προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση και τη χρηματοοικονομική θέση, τα ενο
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μειώσεις:   

O παραπάνω ενοποιημένoς ισολογισμός της 31/12/2004, περιλαμβάνει εκτός από τον ισολογισμό της

λογισμούς των  θυγατρικών εταιρειών : 

“ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.”, β) “ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.”, γ) "ATCOM A.E." ενώ στην π

οροφηθήσες εταιρείες "UNIKID HELLAS A.E." και "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε" ως θυγατρικές. Mε απόφαση

αιρείας μας της 21.7.2004 εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την μητρική εταιρεία "

ΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε” και “UNIKID HELLAS A.E”, βάσει του καταρτισθέντος από 7.4.2004 κοινού Σχεδ

οίως της συγχωνεύσεως από τις Γενικές Συνελεύσεις των απορροφουμένων ως άνω εταιρειών, καταρτίσθ

θμ. 14.395/2004 Σύμβαση Συγχωνεύσεως του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αθανασίου Πετράκη, η οποία

ταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης δυνάμει της υπ’ αριθμ. Κ2

αμματέα κ. Δ. Βρεττάκου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-27 του Ν.2065/1992 έγινε στις 31.12.2004 αναπροσαρμογή της

ώ για τα κτίρια δεν συνέτρεξε περίπτωση εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Από την παραπάνω ανα

πέδων κατά ποσό € 95.517,71. Το ποσό αυτό της αναπροσαρμογής που προέκυψε εμφανίζεται στο

αφορές  απο αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων". 

Με απόφαση του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας "ΑΤCOM A.E" της 20/01/2004 η εταιρεία απορρόφησ

POT Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και του Ν.2190/1920.Η απορρόφηση της παραπά

νε με Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/01/2004 και εγκριθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των εται

ατολικής Αττικής με την υπ' αριθμ  ΕΜ.6201ΔΙΣ/1.11.2004 απόφασή της.

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη στα ακίνητα των ενοποιούμενων εταιρειών.

Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού  εταιρειών του ομίλου : 216 άτομα.

Οι επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που βρίσ

μαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία των εταιρειών του ομίλου. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά την κλειόμενη χρήση ως εξής: α) Με τ

νέλευσης των μετόχων και της από 15.12.2004 πιστοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό

σό των € 67.380,00, με καταβολή μετρητών και έκδοση 224.600 νέων ονομαστικών μετοχών ονομασ

γχώνευση της εταιρείας με τις ανώνυμες εταιρείες "ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ A.E." & "UNIKID HELLAS A.E." το

τά το ισόποσο του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου των απορροφούμενων εταιρειών, ήτοι κατά τ

32.334 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 έκαστης. 

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών € 61.326.042,89 της χρήσης 2004 περιλαμβάνεται στους ακόλουθους

ΑΚΟΔ - 03 : ΚΩΔ. 514.9 ‘‘Χονδρικό εμπόριο συσκευών οικιακής χρήσεως και άλλων ειδών’’ € 20.5

εκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού, υπολογιστών και λογισμικού’’ € 24.571.030,95, Κ



ώ

 ΚΩΝΣ

ν της.

μειακών Ροών, καθώς και το σχετικό ενοποιημένο προσάρτημα, της Ανώνυμης Εταιρε

μας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμ

ώνυμης εταιρείας «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.» που περιλαμβάνεται στην ενοπ

η, συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, στο οποίο βασιστήκαμε γι

οιπές επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συμμετοχών της μητρικής εταιρείας σ

ποτιμήθηκε από τη μητρική εταιρεία στην αξία κτήσεως τους. Εάν η αποτίμηση τους γιν

και τα ενοποιημένα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων ισόποσα μειωμένα. 2) Στους

ένες και επισφαλείς απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της συνολικού

θα έπρεπε να σχηματίσουν ισόποση πρόβλεψη, από την οποία ποσό € 116.248,10 θα έπ

ν υπ’ αριθμ. 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεω

χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του ά

ενοποιημένα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων και ποσό € 183.075,00 την Καθαρ

νητοποιήσεων ποσού € 124.200,00 και επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της ποσού

λέσματα της κλειόμενης χρήσης θα ήταν μειωμένα κατά το ποσό των € 169 215 00 και η

εκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού, υπολογιστών και λογισμικού’’ € 24.571.030,95, Κ

ματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού’’ € 1.807.669,66, ΚΩΔ. 514.3 «Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικώ

λεοπτικών συσκευών» € 1.126.512,35, ΚΩΔ. 504.0 ‘‘ Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή μοτοσυ

ρτημάτων’’ € 2.783.093,44, ΚΩΔ. 515.1 ‘‘ Xoνδρικό εμπόριο στερεών, υγρώνκαι αερίων καυσίμων κα

Δ.513.3‘‘ Χονδρικό εμπόριο γαλακτονομικών προιόντων, αυγών και βρόσιμων ελαίων και λιπών’’ € 9.385.6

                                                                      Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
                                                               Α.Δ.Τ. Ξ 404648



λέσματα της κλειόμενης χρήσης θα ήταν μειωμένα κατά το ποσό των € 169.215,00 και η

της, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/19

και προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 39.425,00. Επίσης

βάρυνε τα κέρδη προς διάθεση της μητρικής εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.» στις 31.12.2004.

ν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 1.012,42 το οποίο επιβάρυνε

α τις χρήσεις αυτές να μην έχουν καταστεί οριστικές και αμετάκλητες. Τέλος η θυγατρική

ήσεις 2003 και 2004 να μην έχουν καταστεί οριστικές και αμετάκλητες.

ν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σ

και τη χρηματοοικονομική θέση, τα ενοποιημένα αποτελέσματα καθώς και τις ταμειακές ρ



 
ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 

2004
ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 

2003

5.504.080,20 4.677.000,00

4.804.700,37 4.804.700,37

2.362,80 2.363,00
95.517,71 0,00
97.880,51 2.363,00

336.561,99 235.523,56
154.604,48 152.017,61

526.918,49 236.376,38
1.018.084,97 623.917,55

1.184.457,79 1.366.732,11

0,00 176.082,18

-1.050.181,04 -963.504,37

908.911,64 1.602.675,43

12.467.934,45 12.289.966,27



0,00 27.560,72
82.934,01 68.540,15
82.934,01 96.100,87

10.385.266,69 10.052.128,30
49.645,44 61.539,66

4.688.205,06 5.135.533,32
21.653.967,07 16.777.572,78

295.827,04 438.926,20
1.367.858,02 1.488.700,86

218.958,78 162.523,11
554.169,52 284.648,82
317.705,40 184.767,57

39.531.603,02 34.586.340,62

16.941,93 0,00

16.941,93 0,00

52.099.413,41 46.972.407,76 0,00

14.050,84 2,00
130.000,00 550.000,00

0,00 100.210,12
144.050,84 650.212,12



       Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

γισμό της μητρικής εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. και τους

νώ στην προηγούμενη χρήση είχαν περιληφθεί και οι

ε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

εταιρεία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε" των ανωνύμων εταιρειών

ινού Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Εγκριθείσης

καταρτίσθηκε και υπογράφηκε την 22.10.2004 η υπ’

η, η οποία εγκρίθηκε από την εποπτεύουσα Αρχή και

αριθμ. Κ2-13391/1-12-2004 αποφάσεως του Γενικού

ρμογή της αξίας των γηπέδων της μητρικής εταιρείας,

απάνω αναπροσαρμογή αυξήθηκε η αξία κτήσης των

ζεται στον Ισολογισμό στο κονδύλι του Παθητικού

πορρόφησε την ανώνυμη εταιρεία ΝΤΙΟΝΙΚ OFFICE

ς παραπάνω εταιρείας από την εταιρεία ATCOM Α.Ε.

των εταιρειών της 29/6/2004 και από την Νομαρχία

ν που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν αναμένεται να έχουν

ς: α) Με την από 15.05.2002 απόφαση της Γενικής

μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το

ν ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία β) Μετά τη

AS A.E." το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε

οι κατά το ποσό των € 759.700,20 με την έκδοση

κόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας του

’’ € 20.515.302,55, ΚΩΔ. 518.4 ‘‘Χονδρικό εμπόριο

.030,95, ΚΩΔ. 722.9 ‘‘Άλλη παροχή συμβουλών σε
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ς Εταιρείας «NTIONIK A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ,

εί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και

στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό

ήκαμε για να εκφράσουμε τη γνώμη μας στο

ταιρείας σε μία ανώνυμη εταιρεία εσωτερικού

τους γινόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του

2) Στους λογαριασμούς του Κυκλοφορούντος

υνολικού ποσού € 513.024,20 περίπου για τις

10 θα έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιημένα

Διοικήσεως, δεν έχουν σχηματίσει πρόβλεψη

ξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, θα

ν Καθαρή Θέση του Ομίλου. 4) Η θυγατρική

ης ποσού € 39.775,00 περίπου, ενώ κατά τις

00 και η καθαρή θέση του Ομίλου σωρευτικά

.030,95, ΚΩΔ. 722.9 ‘‘Άλλη παροχή συμβουλών σε

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και

ή μοτοσυκλετών και συναφών ανταλλακτικών και

σίμων και συναφών προιόντων’’ € 1.136.756,47 και

€ 9.385.677,47.



00 και η καθαρή θέση του Ομίλου σωρευτικά

2190/1920. 6) Κατά την κλειόμενη χρήση οι

. Επίσης η μητρική εταιρεία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.»,

2.2004. Επίσης κατά την κλειόμενη χρήση η

ιβάρυνε τα αποτελέσματα προς διάθεση της

υγατρική εταιρεία «ΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ

σει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και

μειακές ροές του συνόλου των εταιρειών που
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