
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αριστοτέλους 95 Αχαρναί

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47647/04/Β/00/41/(03)

Αρμόδια Υπηρεσία: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2015 31.12.2014 01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 564.894 605.090 Κύκλος εργασιών 7.321.648 10.713.680

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.938.006 3.768.017 Μικτά κέρδη 2.254.763 6.276.299

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 466.857 362.815 Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -4.735.283 -849.463

Αποθέματα 17.915 694.578 Κέρδη / Ζημιές προ φόρων -1.509.195 -1.201.288

Απαιτήσεις από πελάτες 6.431.421 7.186.621 Μείον φόροι -234.022 -27.123

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.086.062 4.848.909 Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους (Α) -1.743.217 -1.228.411

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 706.621 99.593  - Ιδιοκτήτες μητρικής -1.743.217 -1.228.411

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.211.775 17.565.625

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 49.185 -50.438

Μετοχικό κεφάλαιο 5.084.574 5.084.574 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -1.694.032 -1.278.849

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -2.342.668 -648.636  - Ιδιοκτήτες μητρικής -1.694.032 -1.278.849

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 2.741.906 4.435.938

∆ικαιώματα μειοψηφίας (β) 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 2.741.906 4.518.351 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.558.878 2.565.977
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων -3.119.547 901.211

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.923.680 3.563.014

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.987.311 7.000.696

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 11.469.869 13.129.686 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (γ) + (δ) 14.211.775 17.613.793 (Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών : Εμμεση Μέθοδος) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -1.509.195 -1.201.288

31.12.2013 31.12.2012 Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης  (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα) 4.518.351 2.654.156 Αποσβέσεις 1.615.736 1.750.674

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -1.694.032 1.144.195 Προβλέψεις 645.066 11.101

2.824.319 3.798.352 Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -3.650.665 -723

Λοιπές μεταβολές 0 720.000 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 424.700 351.825

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)
2.824.318 4.518.351

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

Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων 676.664 -6.343

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων -1.011.295 -2.681.425

(Μείωση)/ αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 599.651 -1.392.372

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -424.700 -351.825

Καταβεβλημένοι φόροι 9.420 -1.065

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -2.624.618 -3.521.441

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -300.000 0

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, Συγγενών, Κοινοπραξιών κ.λ.π. 3.992.355 0

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -793.940 -266.390

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 2.898.415 -266.390

Χρηματοδοτικές ∆ραστηριότητες

Εισπράξεις  από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 764.574

Εισπράξεις / Εξοφλήσεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 353.231 2.982.693

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 353.231 3.747.267

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + 
(β) + (γ) 627.028 -40.564

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 99.593 140.158

Μείον : ταμιακά  διαθέσιμα αποσχισθέντος κλάδου -20.000 0

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 706.621 99.593

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο Λογιστής

ΡΟΥΜΠΑΣ Ι. ΘΩΜΑΣ ΒΙΟΛΑΝΤΖΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.∆.Τ.   ΑΒ 595985

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΣ
Α.∆.Τ. Ξ 256469                                ΑΡ.Α∆. Α΄ΤΑΞΗΣ  2232

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αχαρναί, 30 Μαρτίου 2016

Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος

8)Στην τρέχουσα περίοδο επίσης η εταιρεία  προχώρησε στην απόσχιση και πώληση του κλάδου MINDWORKS, το συνολικό κέρδος από 
την πώληση του οποίου ανήλθε σε € 3.650.665.

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Βατικιώτης ∆ημοσθένης του Ιωάννη Μέλος

Παπαγεωργίου  Αργύρης του Εμμανουήλ Μέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου νόμιμου ελεγκτή : Σύμφωνη Γνώμη Μπιζούμης Χρήστος του Μίμη Αντιπρόεδρος Α΄

Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων : 30/03/2016

Καμάρας Κων/νος του Αριστείδη Αντιπρόεδρος Β΄

Θεοτοκάς Κων/νος του Στεφάνου ∆ιευθύνων Σύμβουλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ντζανάτος ∆ημήτριος (ΑΜ ΣΟΕΛ11521) Ρούμπας Θωμάς του Ιωάννη Πρόεδρος 

ATCOM ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεμβρίου 2015
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ελεγκτική εταιρεία:            Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ( ΑΜ ΣΟΕΛ 127) Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου

1) Oι οικονομικές κταστάσεις της εταιρείας ATCOM A.E. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ  με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης  η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατείχε στις 
31.12.2015 το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
2) Η εταιρεία ATCOM A.E. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση του 2010, 2013 και 2014 ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο 
φορολογικός έλεγχος για την χρήση του 2015. 
3) Η εταιρεία έχει σχηματίσει  πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον
φορολογικό έλεγχο των ανέλεκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31.12.2015 ανέρχεται σε Ευρώ 50.000
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 αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  της εταιρείας κατά τη 31 ∆εκεμβρίου 2015 ανέρχεται σε 90 άτομα και κατά τη 31 
∆εκεμβρίου 2014 σε 136 άτομα.
5) Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν στην κλειόμενη χρήση, είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2015.
6) Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια.
7)Οι συναλλαγές στη περίοδο 01.01 - 31.12.2015 και τα υπόλοιπα την  31.12.2015 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του 
∆ΛΠ 24, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 7.24 των οικονομικών καταστάσεων


