UNITEL HELLAS

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Συστηµάτων και

Προηγµένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)
Αργυρουπόλεως 2Α - 17676 Καλλιθέα
Α.Μ.Α.Ε. 26526/01ΝΤ/Β/92/229(05)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσειςκατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "UNITEL HELLAS Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Συστηµάτων και Προηγµένης Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
και Πληροφορικής ". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Αρµόδια Υπηρεσία: Νοµαρχία Αθηνών Τοµέας Ν. Αθήνας
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.quest.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από τους εκκαθαριστές των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων 26 Φεβρουαρίου 2010

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

Εκκαθαριστές
Φέσσας ∆. Θεόδωρος

Εφορακόπουλος Ι. ∆ηµήτριος
Αναγνωστοπούλου Αθ. Κωνσταντινιά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Aπαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2009

31/12/2008

21.499
2.254.057
2.275.556

96.190
2.457.704
2.553.894

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α)

23.152.400
(20.877.622)
2.274.778

23.152.400
(20.867.662)
2.284.738

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη/ (ζηµίες)
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (A)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζηµίες) µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως
µετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € )

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

-

328

778

138.720

778
2.275.556

130.108
269.156
2.553.894

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

Αποτελέσµατα προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
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 δανειακών)
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 πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
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

31/12/2008

(9.960)

(1.910.118)

(60.462)
62.434

2.132
(102.426)
164

64.665
(268.049)
(328)

1.631.662
(316.951)
(4.059)

(62.434)
5.270
(268.865)

(164)
(29.398)
(729.158)

60.462
60.462

(912)
15.213
103.391
117.692

-

-

(208.402)
2.334.556
2.126.154

(611.466)
2.946.022
2.334.556

(1.929.177)
-

(9.960)

(1.929.177)

(0,0004)

(0,0833)

(7.988)

(2.115.463)

31/12/2009
Κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως µετά από φόρους

31/12/2009

(9.960)
-

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

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα)
Έµµεση Μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες

1/1 - 31/12/2008
498.024
(109.582)
(2.113.330)
(1.910.118)

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

1/1 - 31/12/2009
(7.988)
(9.960)

2.284.738
(9.960)
2.274.778
2.274.778

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη
Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελώντης διοίκησης

1/1 - 31/12/2009

1/1 - 31/12/2008

0
4.847
0
476
0

440.772
34.577
41.322
1.029
107.482

5. Στην υπό ηµεροµηνία 30/12/2008 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε η λύση της εταιρείας
και η θέση της σε εκκαθάριση από 31/12/2008
6. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή
να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων
7. Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2009
Λοιπές προβλέψεις
1.666.307
Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές µε επισφαλείς πελάτες
8. 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.
9. Θέµα έµφασης: Σύµφωνα µε την Εκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: "..Χωρίς να διατυπώνουµε
επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο εξής γεγονός: Στην παρούσα χρήση 2009 εναποµείνασα απαίτηση

Καλλιθέα, 26 Φεβρουαρίου 2010
H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΕΦΟΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. Σ105077/1995

4.213.916
2.284.738
2.284.738

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 2007 - 2009.
3. H εταιρεία την 31 ∆εκεµβρίου 2009 δεν απασχολούσε προσωπικό ενώ την 31 ∆εκεµβρίου 2008 απασχολούσε 2 άτοµα.
4. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα τω
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:

από εταιρεία εξωτερικού συνολικού ποσού 100.000 USD παραµένει ανείσπρακτη ενώ, σύµφωνα µε τη µεταξύ τους σύµβαση,
έπρεπε να είχε εισπραχθεί µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου 2009. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρατίθενται, στην Έκθεση Ελέγχου.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.ΦΕΣΣΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 106909/2008

31/12/2008
(1.929.177)

ΚΩΝ/ΝΙΑ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. T 071699/1999

ΚΩΝ/ΝΙΑ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. T 071699/1999
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0002601-Α΄ ΤΑΞΗΣ

31/12/2008
1.666.636

