UNITEL HELLAS
Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Συστηµάτων και Προηγµένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβρίου 2007
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «UNITEL HELLAS Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Συστηµάτων και Προηγµένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιώνκαι Πληροφορικής» Ο αναγνώστης που επιζητά
να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην
διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία και στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 26526/01ΝΤ/Β/92/229(05)
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αργυρουπόλεως 2Α - 17676 Καλλιθέα
Α.Μ.Α.Ε. 26526/01ΝΤ/Β/92/229(05)
Αρµόδια Νοµαρχία: Αθηνών, Τοµέας Ν. Αθήνας
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 29 Φεβρουαρίου 2008

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541)
Ελεγκτική εταιρεία: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη- θέµα έµφασης
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.quest.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Πρόεδρος ∆.Σ.
Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.

Φέσσας ∆. Θεόδωρος
Κουτσουρέλη Σ. Ευτυχία
Μαριάκης Ι. Χριστόφορος

Εφορακόπουλος Ι. ∆ηµήτριος
Καραγεώργης Α. ∆ηµήτριος

Θέµα έµφασης: Σύµφωνα µε την Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: "....Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας στο παρακάτω θέµα: Επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι µικρότερα του ηµίσεως (½) του µετοχικού της
κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις
Αποθέµατα
Aπαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

17.398
1.321.848
3.464.834
4.804.080

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

4.387

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(γ) = (α) + (β)

454.575
131.203
590.165
23.152.400
(18.938.484)
4.213.916
4.804.080

31/12/2006
6.268.838
2.777.180
1.108.679
10.154.698
4.603
540.169
723.978
359.953
1.628.703
23.152.400
(14.626.406)
8.525.995
10.154.698

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα

31/12/2007
8.525.995
(4.312.079)
4.213.916
4.213.916

31/12/2006
(1.281.920)
12.860.000
(3.052.085)
8.525.995
8.525.995

1/1 - 31/12/2006
2.128.512
(1.466.617)

(758.299)
(1.628.276)
(142.614)
(4.312.079)

(1.154.748)
(2.460.928)
(591.157)
(3.052.085)

(4.312.079)

(3.052.085)

(0,19)

(0,13)

Μείον Φόροι
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € )

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
1. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2003-2007.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων στοιχείων (η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα)

5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεµένα
µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
1/1 - 31/12/2007

(α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
(β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
(γ) Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη

1.770.847
112.188
1.306.976

(δ) Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη
(ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελώντης διοίκησης
(στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
(ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
Έµµεση Μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζοντα
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Αύξηση/ (µείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

1/1 - 31/12/2007
2.191.048
(591.005)

4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007
και 31η ∆εκεµβρίου 2006 σε 3 και 9 άτοµα αντίστοιχα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα)
Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους

Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά κέρδη/ (ζηµίες)
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων σύνολο

31/12/2007

31/12/2006

(4.312.079)

(3.052.085)

869.977
2.541.188
(9.773)
29.724

1.306.180
127
320.347

1.855.797
(498.153)
(216)

967.423
(978.059)
(303)

(29.724)
(978)
445.764

(320.347)
(1.756.717)

(16.012)
2.856.287
9.773
2.850.048

(49.796)
5
(49.791)

-

12.860.000

(500.000)
(40.169)
(540.169)
2.755.642
190.379
2.946.021

500.000
(11.497.889)
(155.139)
1.706.972
(99.537)
289.916
190.379

40.975
113.555
0
0

6. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή
να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
7. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρείας "Info-Quest A.E.B.E"
µε έδρα την Ελλάδα. Η Συµµετοχή της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 100% και ενσωµατώνεται µε τη µέθοδο της
ολικής ενοποίησης.

Καλλιθέα, 29 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆. ΦΕΣΣΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 327202

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ι. ΜΑΡΙΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Χ 149959

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΜΑΚΡΗΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε.Α∆. Α΄ ΤΑΞΗΣ 21735

