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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς τους  κ.κ. Μετόχους  της «UNITEL HELLAS Α.Β.Ε.Ε» 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «UNITEL HELLAS 
Α.Β.Ε.Ε.»,  που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2011, την κατάσταση 
συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών ροών της χρήσεως που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και 
µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 
Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε 
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες 
που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της 
εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και 
όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων 
της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 
έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011, τη 
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµιακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Θέµα Έµφασης 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς στη γνώµη του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή 
σας στο γεγονός ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας, έχει καταστεί µικρότερο 
του 10% (1/10) του Μετοχικού Κεφαλαίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των 
διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. 
 
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης των 
εκκαθαριστών µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από 
τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

 
Αθήνα , 27 Ιανουαρίου 2012 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14131 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Κατάσταση συνολικού εισοδήµατος 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 

1.1.2011 
έως 

31.12.2011 

 
1.1.2010 
έως 

31.12.2010 
     
Πωλήσεις  0  0 
Κόστος Πωληθέντων  0  0 
Μικτό Κέρδος /(ζηµία)   0  0 
Έξοδα διοίκησης 9 -12.629  -17.185 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  -12.629  -17.185 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 10 3.411  28.691 
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων  -9.219  11.506 
 Φόρος εισοδήµατος 11 0  0 
Καθαρά Κέρδη /(ζηµίες) χρήσεως µετά από φόρους  (Α)  -9.219  11.506 
Λοιπά συνολικά έσοδα  / (ζηµίες) µετά         
από φόρους (Β)  0   0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως 
µετά από φόρους (Α)+(Β)  -9.219 

 
11.506 

       

Κέρδη /(ζηµίες) ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους 
για τη χρήση (εκφρασµένα σε € ανά µετοχή)   

 

 
Βασικά και µειωµένα 13 -0,0004  0,0005 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Ισολογισµός 
 
Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 31.12.2011  31.12.2010 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Πελάτες 4 8.645  8.645 
Λοιπές απαιτήσεις 4 2.074.931  2.072.474 
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  2.114  8.160 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5 194.597  197.471 
Σύνολο ενεργητικού  2.280.287  2.286.750 
     
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους     
Μετοχικό κεφάλαιο 6 23.152.400    23.152.400  
Λοιπά αποθεµατικά 7 56.800    56.800  
Αδιανέµητα Κέρδη  -20.932.134  -20.922.916
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  2.277.066  2.286.284 
     
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Προµηθευτές 8 3.222  465 
Σύνολο υποχρεώσεων  3.222  465 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  2.280.287    2.286.750  

 
 

 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
  Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 

Ποσά σε Ευρώ 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αδιανέµητα 
κέρδη 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

1 Ιανουαρίου 2010  23.152.400 56.800 -20.934.422 2.274.778 
Συνολικό καθαρό κέρδος/ (ζηµία) χρήσεως  0 0 11.506 11.506 
31 ∆εκεµβρίου 2010  23.152.400  56.800   -20.922.916 2.286.284 
      
1 Ιανουαρίου 2011  23.152.400  56.800   -20.922.916 2.286.284 
Συνολικό καθαρό κέρδος/ (ζηµία) χρήσεως  0 0 -9.219 -9.219 
31 ∆εκεµβρίου 2011  23.152.400  56.800   -20.932.134 2.277.066 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταµιακών Ροών  
 

 01/01-
31/12/2011 

 01/01-
31/12/2010 

Λειτουργικές δραστηριότητες    
Αποτελέσµατα  προ φόρων -9.219  11.506 
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 0   
Πιστωτικοί τόκοι -3.432  -28.691 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21  0 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:  

 
 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.458  -1.937.762 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.756  -313 
(Μείον): 0   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -21  0 
Καταβεβληµένοι φόροι 6.046   -2.114 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -6.306  -1.957.373 
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Τόκοι εισπραχθέντες 3.432  28.691 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 3.432  28.691 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Αποπληρωµή δανεισµού 0  0 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές  

0 
 

0 µισθώσεις (χρεολύσια)  
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0  0 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσεως (α) + (β) + (γ) -2.874 

 
-1.928.682 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 197.471  2.126.154 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 194.597  197.471 

 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 9 έως 16 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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1.    Πληροφορίες για την Εταιρεία  

      Γενικές πληροφορίες 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν. 2246/1994 «Οργάνωση και  λειτουργία του τοµέα τηλεπικοινωνιών» 
 
Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νοµό Αττικής , στο ∆ήµο Καλλιθέας και είναι µη εισηγµένη στο Χ.Α.  

Στην υπό ηµεροµηνία 30/12/2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, 
αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση από 31/12/2008 . 
 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας  «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και περιλαµβάνεται 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει ο όµιλος. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί  προς δηµοσίευση από τους εκκαθαριστές της εταιρείας στις 
23 Ιανουαρίου 2012. 

2.     Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 

  2.1     Πλαίσιο των οικονοµικών καταστάσεων 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της «UNITEL HELLAS A.E.B.E.» που καλύπτουν τη χρήση  
2011 (1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 2011), έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), που ισχύουν για επιχειρήσεις που δεν συνεχίζουν τη 
δραστηριότητά τους και θα ρευστοποιήσουν στο άµεσο προβλεπτό µέλλον τα περιουσιακά στοιχεία τους 
λόγω διακοπής των δραστηριοτήτων τους, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2011. 
Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές 
απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών 
ενεργητικού και παθητικού και γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα 
και έξοδα κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Αν και οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις 
βέλτιστες γνώσεις της ∆ιοίκησης (της εταιρείας), τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να 
διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή 
επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται 
εύλογες σύµφωνα µε τα  ισχύοντα. 

Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται  παρακάτω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 
 
2.2      Μετατροπή ξένων νοµισµάτων 
Η Εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται 
σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά  
την ηµέρα του Ισολογισµού, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε 
Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη 
ή οι ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στις Καταστάσεις Αποτελεσµάτων. 
 
 
2.3  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο 
απόκτησης της επένδυσης και επανεξετάζει την  ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. 
∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.  
Συµπεριλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των 12 
µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν 
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ενεργητικό. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις παρουσιάζονται στον Ισολογισµό στις κατηγορίες πελάτες και 
λοιπές απαιτήσεις.  
 
2.4    Εµπορικές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 
ονοµαστική αξία και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης.  Οι ζηµίες αποµείωσης 
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα 
τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά 
µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών 
ταµιακών ροών, προεξοφλούµενων µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης 
καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 
 
2.5      Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και 
τους τραπεζικούς λογαριασµούς  υπερανάληψης, καθώς και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι τρεις µήνες 
επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 
 
2.6     Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  
 
 
2.7     Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα 
απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε 
µελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στα Αποτελέσµατα, εκτός του φόρου εκείνου, 
που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή 
καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 
περιόδου, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ 
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται 
για όλες τις εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την 
έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές 
διαφορές. Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο 
εισόδηµα, που θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.  
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη το σηµαντικό σωρευµένο ύψος των φορολογικών 
ζηµιών, θεώρησε ως µη ανακτήσιµες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές και ως εκ τούτου δεν 
υπολόγισε αναβαλλόµενους φόρους. 
 
2.8     Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία της  παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης 
Αξίας και  εκπτώσεις.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση 
µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 
 
(β) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 
επιτοκίου.  
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(γ) Μερίσµατα 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους. 
 
2.9  Μισθώσεις  
Οι µισθώσεις ενσώµατων πάγιων όπου η εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις 
ανταµοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των 
µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα 
κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα 
σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα 
καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στα δάνεια. Οι τόκοι καταχωρούνται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι ώστε να 
υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε ηµεροµηνία 
ισολογισµού. 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις 
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα κατά την πραγµατοποίησή τους. 
 
2.10     Κέρδη ανά µετοχή 
Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο 
σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσεως. 
 
2.11      ∆ιανοµή µερισµάτων 
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγµή  κατά 
την οποία  εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
2.12  Συγκριτικά στοιχεία 
Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου  αναπροσαρµόζονται για 
να καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. ∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ 
των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 

3.      Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε τα ∆.Π.Χ.Α, απαιτεί τη διενέργεια  εκτιµήσεων και την 
υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά 
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της 
διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για 
τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω 
εκτιµήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών 
καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα 
ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα  
ισχύοντα. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
  
3α. Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ανά κατηγορία 
 

31/12/2011          
  Λογιστικές Πρακτικές 
Απαιτήσεις           

  
∆άνεια &  
απαιτήσεις 

Απαιτήσεις σε 
δίκαιη αξία 
µέσω της ΚΑΧ 

Παράγωγα 
για 
 hedging ∆ΠΠ Σύνολο 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 2.083.577  0  0  0 2.083.577 
Μετρητά  και ισοδύναµα 194.597  0  0  0 194.597 
  2.278.174 0 0 0 2.278.174 
 

31/12/2010          
  Λογιστικές Πρακτικές 
Απαιτήσεις           

  
∆άνεια &  
απαιτήσεις 

Απαιτήσεις σε 
δίκαιη αξία 
µέσω της ΚΑΧ 

Παράγωγα 
για 
 hedging ∆ΠΠ Σύνολο 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 2.081.119  0  0  0 2.081.119 
Μετρητά  και ισοδύναµα 197.471  0  0  0 197.471 
  2.278.590 0 0 0 2.278.590 
 
4. Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις 
Ποσά σε Ευρώ  31.12.2011 31.12.2010 
Πελάτες  8.645 8.645 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης  0 0 
Καθαρές απαιτήσεις πελατών  8.645 8.645 
Λοιπές απαιτήσεις  124.932 122.474 
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη (Σηµ. 12)  1.950.000 1.950.000  
Σύνολο  2.083.577 2.081.119 
    
Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.083.577 2.081.119 
   2.083.577 2.081.119 

 
Ανάλυση παλαιότητας υπολοίπων εµπορικών πελατών:  
 31/12/2011 31/12/2010 
Σύνολο 1.958.645 1.958.645 
   
Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού 1.958.645 1.958.645 
Είναι αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού 0 0 

Έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των: 0 0 
 1.958.645 1.958.645 

 
Μεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης πελατών και άλλων απαιτήσεων
Υπόλοιπο την 1/1/2011 και 1/1/ 2010  0 1.666.307 
∆ιαγραφές Απαιτήσεων (-)  0 -1.666.307 
Υπόλοιπο την 31/12/2011 και  την 31/12/2010  0 0 
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Οι Πελάτες και οι Λοιπές Απαιτήσεις εκφράζονται στα παρακάτω νοµίσµατα: 
    31/12/2011 31/12/2010 
Ευρώ   2.083.577 2.081.119  
  2.083.577 2.081.119 
 
5. Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Ποσά σε Ευρώ  31/12/2011 31.12.2010 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο   731 2.891  
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις  193.866 194.580  
Σύνολο  194.597 197.471  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα για σκοπούς της κατάστασης ταµιακών ροών, περιλαµβάνουν τα εξής: 
 
Ποσά σε Ευρώ  31.12.2011 31.12.2010 

Tαµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  194.597  197.471   
Σύνολο  194.597 197.471  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 
  31/12/2011 31/12/2010 
Euro  86.663 92.953 
US Dollar (139.656,34)  107.934 104.518 
  194.597 197.471 

6. Μετοχικό κεφάλαιο 
Ποσά σε Ευρώ Αριθµός 

µετοχών  
Κοινές 

µετοχές 
1 Ιανουαρίου 2010 23.152.400  23.152.400 
31 ∆εκεµβρίου 2010 23.152.400  23.152.400 
    
1 Ιανουαρίου 2011 23.152.400  23.152.400 
31 ∆εκεµβρίου 2011 23.152.400  23.152.400 

7. Λοιπά αποθεµατικά 

Ποσά σε Ευρώ Τακτικό 
αποθεµατικό 

  
1 Ιανουαρίου 2010 56.800  
31 ∆εκεµβρίου 2010 56.800  
  
1 Ιανουαρίου 2011 56.800  
31 ∆εκεµβρίου 2011 56.800  

8. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Ποσά σε Ευρώ  31.12.2011 31.12.2010 
Προµηθευτές  2.730 465 
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεµένα µέρη (Σηµ. 12)  492 0 
Σύνολο  3.222 465 

 
Ανάλυση υποχρεώσεων:    
Ποσά σε Ευρώ  31.12.2011 31.12.2010 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  3.222 465  
Σύνολο  3.222 465 
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9. Έξοδα ανά κατηγορία     
  1.1.2011 έως 31.12.2011  1.1.2010 έως 31.12.2010 

Ποσά σε Ευρώ Σηµ. 
Κόστος  

Πωληθέντων 
Έξοδα  
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο  

Κόστος  
Πωληθέντων 

Έξοδα  
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  0 0 0 0   0 0 0 0   
∆ιαφήµιση  0  0 0 0  0  0 190  190  
Λοιπά  0 0 12.629 12.629  0 0 16.995 16.995 
Σύνολο  0 0 12.629 12.629  0 0 17.185 17.185 

 
Ανάλυση λοιπών εξόδων 
 

  1.1.2011έως 31.12.2011  1.1.2010 έως 31.12.2010 

Ποσά σε Ευρώ  
Κόστος  

Πωληθέντων 
Έξοδα  
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο  

Κόστος  
Πωληθέντων 

Έξοδα  
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων-Προµήθειες & 
Λοιπές Αµοιβές τρίτων  0 0 8.560 8.560  0 0 9200 9.200   
Παροχές Τρίτων-Τηλεπικοινωνίες   0 0  0 0  0 0  0 0 
Φόροι-Τέλη  0 0 0 0  0 0 0 0   
∆ιάφορα Εξοδα   0 0 4.069 4.069  0 0 7.795 7.795 
  0 0 12.629 12.629  0 0 16.995 16.995 
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10.  Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 
Ποσά σε Ευρώ  1.1.2011 έως 

31.12.2011 
1.1.2010 έως 
31.12.2010 

Έξοδα τόκων    
 -Τραπεζικά δάνεια  -21 -22  
Έσοδα τόκων  15  21.139   

  -6 21.117 
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές  3.417  7.574   
Σύνολο  3.411  28.691   
 
11. Φόρος Εισοδήµατος 
 
Ποσά σε Ευρώ  1.1.2011 έως  

31.12.2011 
1.1.2010 έως  

31.12.2010 
Φόρος χρήσεως  0   0  
∆ιαφορές φορολογικού  ελέγχου προηγούµενων χρήσεων  0   0  
Σύνολο  0   0  
 
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίστηκε προς 20% (2010: 24%) επί του φορολογικού κέρδους της χρήσεως. 
Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ  

1.1.2011 
 έως 

31.12.2011 

1.1.2010 
 έως 

31.12.2010 
Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων  -9.218 11.506 
    
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή για τα κέρδη της εταιρείας   

1.844 -2.762  
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο  0   0  
∆ιαφορά φορολογικών συντελεστών  0 0 
Φορολογική ζηµία προηγούµενων χρήσεων  -1.844 2.762 
Φορολογική ζηµία χρήσεως προς µεταφορά   0 0 
Φόροι  0 0 
 

12 . Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη. 
  1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010 
(α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   0 0 
(β) Αγορές  αγαθών και υπηρεσιών 4.800 4.800 
(γ) Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 1.950.000 1.950.000 
(δ) Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 492 0 
(ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και 

µελών της διοίκησης 0 0 
 

13. Κέρδη ανά µετοχή 
 
Ποσά σε Ευρώ  31.12.2011 31.12.2010 
Κέρδη /(ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους   -9.219   11.506  
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών  23.152.400   23.152.400  
Βασικά Κέρδη /(ζηµίες) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)  -0,0004 0,0005 
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1144  ..  ΠΠρρόόσσθθεετταα  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  
- Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 
- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 - 2011. 
- Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2011 και 31 ∆εκεµβρίου 2010. 

1155..  ΓΓεεγγοοννόότταα  µµεεττάά  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ..  
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου  2011 τα οποία θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
 

Αθήνα, 23  Ιανουαρίου 2012 
ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

  
H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

          
              
              

              

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.ΦΕΣΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. 
ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΙΑ A. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ   

ΚΩΝ/ΝΙΑ A.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.∆.Τ. ΑΕ 106909/2008 Α.∆.Τ. Σ105077/1995 Α.∆.Τ.  T 071699/1999   Α.∆.Τ.  T 071699/1999 

        
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ  0002601-Α΄ 

ΤΑΞΗΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2011 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2011- 31/12/2011 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπόψη σας για έγκριση τις οικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2011 της εταιρείας µας και να σας δώσουµε τις 

παρακάτω επεξηγήσεις. 

            Σύµφωνα µε την υπό ηµεροµηνία 30/12/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, η εταιρεία από 31/12/2008 τέθηκε σε 

εκκαθάριση, γιατί λόγω αλλαγής των επιχειρηµατικών σχεδίων των µετόχων, δεν 

υφίσταται πλέον ο λόγος για τον οποίο συνεστήθη. 

 
1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 

Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η δέκατη όγδοη κατά σειρά και περιλαµβάνει 

τη χρονική περίοδο 1/1 έως και 31/12/2011. 

            Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν 

σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία  και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το 

καταστατικό της . 

 ∆εν υπήρξαν πωλήσεις κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως 2011, όπως 

και κατά την προηγούµενη χρήση 2010. Οι ζηµίες της παρούσας χρήσεως ανήλθαν στο 

ποσό των € -9.219 έναντι κερδών της προηγούµενης χρήσεως ποσού € 11.506. 

  

2. Οικονοµική θέση της εταιρείας  
 

Τα Ιδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2011 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 2.277.066  

έναντι Ευρώ 2.286.284 της προηγούµενης χρήσεως. 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2011 και 

2010 έχουν ως εξής: 
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Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης 
  31/12/2011   31/12/2010  
Κυκλοφορούν ενεργητικό  2.280.287 100,00%  2.286.750 100,00% 
Σύνολο ενεργητικού  2.280.287   2.286.750  
       

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό 
ενεργητικό. 
       
Ίδια κεφάλαια  2.277.066 70.672,43%  2.286.284 491.674% 
Σύνολο υποχρεώσεων  3.222   465  
       
Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της Εταιρείας. 
       
Σύνολο υποχρεώσεων  3.222 0,14%  465 0,02% 
Σύνολο παθητικού  2.280.287   2.286.750  
       
Ίδια κεφάλαια  2.277.066 99,86%  2.286.284 99,98% 
Σύνολο παθητικού  2.280.287   2.286.750  
       
Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 
       
Κυκλοφορούν ενεργητικό  2.280.287 70.772,41%  2.286.750 491.774% 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  3.222   465  
       
Ο δείκτης αυτός  δείχνει τη δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
       
Κεφάλαιο κινήσεως  2.277.066 99,86%  2.286.284 99,98% 
Κυκλοφορούν ενεργητικό  2.280.287   2.286.750  
       
Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού 
το οποίο χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και 
Μακροπρόθεσµων υποχρεώσεων). 
       
       

3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι 

          Με την απόφασή σας στις 30/12/2008 κατά την  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας και η θέση της σε 

εκκαθάριση από 31/12/2008 . 

4. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα 

Το ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα που υπήρχε στην εταιρεία την 31/12/2011 ανήρχετο 

στο ποσό των $ 139.656,34. 
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5. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης µέχρι την 

ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. 

Μέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συµβεί κανένα 

άλλο γεγονός, που θα µπορούσε να επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική θέση και την 

πορεία της εταιρίας. 

Κύριοι Μέτοχοι, 
 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τον ισολογισµό και 

τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2011. 

Με τιµή, 
Καλλιθέα,  23 Ιανουαρίου 2012 
 

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 
      
      
      

      
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.ΦΕΣΣΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΙΑ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Α.∆.Τ. ΑΕ 106909/2008 Α.∆.Τ. Σ105077/1995 Α.∆.Τ.  T 071699/1999 

      
 
                                                     ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα  Έκθεση των εκκαθαριστών  προς την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων που αποτελείται από τρείς (3) σελίδες είναι αυτή που 
αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 27 Ιανουαρίου 2012. 
 

Αθήνα , 27 Ιανουαρίου 2012 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 
 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14131 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
 


