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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της «UNITEL HELLAS Α.Ε.Β.Ε»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «UNITEL HELLAS
Α.Ε.Β.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό της 6 Δεκεμβρίου 2012, 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την εύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 «UNITEL HELLAS Α.Ε.Β.Ε.», κατά την
6 Δεκεμβρίου 2012, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμιακές της ροές για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έμφαση θέματος
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 και συνεπώς 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 , 4 Ιανουαρίου 2013
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

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος /(ζημία)
Έξοδα διοίκησης
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά Κέρδη /(ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά
από φόρους (Β)

9
10
11

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως
μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη /(ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους
για τη χρήση (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
Βασικά και μειωμένα

13

1.1.2012
έως
6.12.2012

1.1.2011
έως
31.12.2011

0
0
0
-23.753
-23.753
-2.978
-26.731
0
-26.731

0
0
0
-12.629
-12.629
3.411
-9.219
0
-9.219

0

0

-26.731

-9.219

-0,0012

-0,0004

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 16 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Ισολογισμός
Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο ενεργητικού

Σημείωση

6.12.2012

31.12.2011

4
4

0
4.755
0
2.248.348
2.253.103

8.645
2.074.931
2.114
194.597
2.280.287
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ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αδιανέμητα Κέρδη
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

6
7

23.152.400
56.800
-20.958.865
2.250.335

23.152.400
56.800
-20.932.134
2.277.066

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

8

2.769
2.769
2.253.103

3.222
3.222
2.280.287

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

Αδιανέμητα
κέρδη

Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων

Μετοχικό
κεφάλαιο

Λοιπά
αποθεματικά

1 Ιανουαρίου 2011
Συνολικό καθαρό κέρδος/ (ζημία) χρήσεως
31 Δεκεμβρίου 2011

23.152.400
0
23.152.400

56.800
0
56.800

-20.922.916
-9.219
-20.932.134

2.286.284
-9.219
2.277.066

1 Ιανουαρίου 2012
Συνολικό καθαρό κέρδος/ (ζημία) χρήσεως
6 Δεκεμβρίου 2012

23.152.400
0
23.152.400

56.800
0
56.800

-20.932.134
-26.731
-20.958.865

2.277.066
-26.731
2.250.335

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

7

UNITEL HELLAS A.E.Β.Ε
Οικονομικές Καταστάσεις της 6ης Δεκεμβρίου 2012
(Ποσά σε Ευρώ)

Κατάσταση Ταμιακών Ροών
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμή δανεισμού
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
μισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσεως (α) + (β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

01/016/12/2012

01/0131/12/2011

-26.731

-9.219

2.978

-3.432
21

2.078.369
-453

-2.458
2.756

-2.978
2.114
2.053.751

-21
6.046
-6.306

0
0

3.432
3.432

0

0

0
0

0
0

2.053.751
194.597
2.248.348

-2.874
197.471
194.597

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 Δήμο 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 .
Στην υπό ημερομηνία 6/12/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε
η λήξη της εκκαθάρισης της εταιρείας την 6/12/2012 και η αναβίωση της.
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
3 Ιανουαρίου 2013.
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
2012 (1 Ιανουαρίου – 6 Δεκεμβρίου 2012), έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών
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 6 Δεκεμβρίου 2012.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή
συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες,την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern) και την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.
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 Διοίκησης (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 Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά το χρόνο
απόκτησης της επένδυσης και επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης.
Δάνεια και απαιτήσεις
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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
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 Διοίκηση 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
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Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου.

(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 Διανομή 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. Διαφορές 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 Δ.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
6/12/2012
Λογιστικές Πρακτικές
Απαιτήσεις

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις
Μετρητά και ισοδύναμα

Δάνεια &
απαιτήσεις
4.755
2.248.348
2.253.103

Απαιτήσεις σε
δίκαιη αξία
μέσω της ΚΑΧ
0
0
0

Παράγωγα
για
hedging
0
0
0

ΔΠΠ
0
0
0

Σύνολο
4.755
2.248.348
2.253.103

0
0
0

ΔΠΠ
0
0
0

Σύνολο
2.083.577
194.597
2.278.174

31/12/2011
Λογιστικές Πρακτικές
Απαιτήσεις

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις
Μετρητά και ισοδύναμα

Δάνεια &
απαιτήσεις
2.083.577
194.597
2.278.174

Απαιτήσεις σε
δίκαιη αξία
μέσω της ΚΑΧ
0
0
0

Παράγωγα
για
hedging

4. Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
Ποσά σε Ευρώ
Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές απαιτήσεις πελατών
Λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη (Σημ. 12)
Σύνολο

6.12.2012
0
0
0
4.755
0
4.755

31.12.2011
8.645
0
8.645
124.932
1.950.000
2.083.577

4.755
4.755

2.083.577
2.083.577

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Ανάλυση παλαιότητας υπολοίπων εμπορικών πελατών:
Σύνολο

6/12/2012

31/12/2011

0

1.958.645

Μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού
Είναι απομειωμένα κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού

0

1.958.645

0

0

Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των:

0

0

0

1.958.645

Μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης πελατών και άλλων απαιτήσεων
Υπόλοιπο την 1/1/2012 και 1/1/ 2011
0
Διαγραφές Απαιτήσεων (-)
0
Υπόλοιπο την 6/12/2012 και την 31/12/2011
0
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Οι Πελάτες και οι Λοιπές Απαιτήσεις εκφράζονται στα παρακάτω νομίσματα:
6/12/2012
31/12/2011
4.755
2.083.577
Ευρώ

4.755

2.083.577

5. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ποσά σε Ευρώ
Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2011
731
193.866
194.597

6/12/2012
588
2.247.751
2.248.348

Τα ταμιακά διαθέσιμα για σκοπούς της κατάστασης ταμιακών ροών, περιλαμβάνουν τα εξής:
Ποσά σε Ευρώ

6.12.2012

31.12.2011

Tαμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2.248.348
2.248.348

194.597
194.597

Σύνολο

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στα εξής νομίσματα:
Euro
US Dollar (139.656,34)

6. Μετοχικό κεφάλαιο
Ποσά σε Ευρώ

6/12/2012
2.248.348
0

31/12/2011
86.663
107.934

2.248.348

194.597

1 Ιανουαρίου 2011
31 Δεκεμβρίου 2011

Αριθμός
μετοχών
23.152.400
23.152.400

Κοινές
μετοχές
23.152.400
23.152.400

1 Ιανουαρίου 2012
6 Δεκεμβρίου 2012

23.152.400
23.152.400

23.152.400
23.152.400

7. Λοιπά αποθεματικά
Ποσά σε Ευρώ

Τακτικό
αποθεματικό

1 Ιανουαρίου 2011
31 Δεκεμβρίου 2011

56.800
56.800

1 Ιανουαρίου 2012
6 Δεκεμβρίου 2012

56.800
56.800

8. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Ποσά σε Ευρώ
Προμηθευτές
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεμένα μέρη (Σημ. 12)
Σύνολο
Ανάλυση υποχρεώσεων:
Ποσά σε Ευρώ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
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1.293
1.476
2.769

31.12.2011
2.730
492
3.222

6.12.2012
2.769
2.769

31.12.2011
3.222
3.222
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9. Έξοδα ανά κατηγορία
Ποσά σε Ευρώ
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Διαφήμιση
Λοιπά
Σύνολο

Σημ.

Κόστος
Πωληθέντων
0
0
0
0

1.1.2012 έως 6.12.2012
Έξοδα
Έξοδα
διάθεσης
διοίκησης
0
0
0
0
0
23.753
0
23.753

Κόστος
Πωληθέντων

1.1.2012έως 6.12.2012
Έξοδα
Έξοδα
διάθεσης
διοίκησης

Σύνολο
0
0
23.753
23.753

Κόστος
Πωληθέντων
0
0
0
0

1.1.2011 έως 31.12.2011
Έξοδα
Έξοδα
διάθεσης
διοίκησης
0
0
0
0
0
12.629
0
12.629

Κόστος
Πωληθέντων

1.1.2011έως 31.12.2011
Έξοδα
Έξοδα
διάθεσης διοίκησης

Σύνολο
0
0
12.629
12.629

Ανάλυση λοιπών εξόδων

Ποσά σε Ευρώ
Αμοιβές & έξοδα τρίτων-Προμήθειες &
Λοιπές Αμοιβές τρίτων
Παροχές Τρίτων-Τηλεπικοινωνίες
Φόροι-Τέλη
Διάφορα Εξοδα

Σύνολο

Σύνολο

0
0
0
0

0
0
0
0

6.160
0
0
17.593

6.160
0
0
17.593

0
0
0
0

0
0
0
0

8.560
0
0
4.069

8.560
0
0
4.069

0

0

23.753

23.753

0

0

12.629

12.629
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10. Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό
Ποσά σε Ευρώ

1.1.2012 έως
6.12.2012

Έξοδα τόκων
-Τραπεζικά δάνεια
- Λοιπά
Έσοδα τόκων
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) από συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο

1.1.2011 έως
31.12.2011

0
-49
0
-49
-2.929
-2.978

-21
0
15
-6
3.417
3.411

11. Φόρος Εισοδήματος
Ποσά σε Ευρώ
Φόρος χρήσεως
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

1.1.2012 έως
6.12.2012
0
0
0

1.1.2011 έως
31.12.2011
0
0
0

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε προς 20% (2011: 20%) επί του φορολογικού κέρδους της χρήσεως.
Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:
1.1.2011
1.1.2012
έως
έως 6.12.2012
Ποσά σε Ευρώ
31.12.2011
-26.731
-9.218
Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων
Φόρος υπολογισμένος με βάση τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή για τα κέρδη της εταιρείας
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο
Διαφορά φορολογικών συντελεστών
Φορολογική ζημία προηγούμενων χρήσεων
Φορολογική ζημία χρήσεως προς μεταφορά
Φόροι

5.346
0
0
-5.346
0
0

1.844
0
0
-1.844
0
0

12 . Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη.
(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
μελών της διοίκησης

1.1-6.12.2012
0
4.401
0
1.476

1.1-31.12.2011
0
4.800
1.950.000
492

0

0

13. Κέρδη ανά μετοχή
Ποσά σε Ευρώ
Κέρδη /(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους

6.12.2012

31.12.2011

-26.731

-9.219

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών

23.152.400

23.152.400

-0,0012

-0,0004

Βασικά Κέρδη /(ζημίες) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)
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14. Ενδεχόμενες απαιτήσεις
Ποσά σε Ευρώ
Απαίτηση από GLOBESTAR LLC

6.12.2012

31.12.2011

1.847.693

0

Η ανωτέρω απαίτηση, η οποία είχε διαγραφεί σε προηγούμενη χρήση λόγω αδυναμίας είσπραξή της
εξαιτίας πτώχευσης του οφειλέτη, αναβίωσε σύμφωνα με την υπό ημερομηνία 4/1/2013 επιστολή της
Νομικής Συμβούλου της εταιρείας. Ο λόγος αναβίωσης σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή είναι ο εξής :
«..στις 13/9/2012 απεστάλη από το Δικαστήριο Πτωχεύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής – στο
πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης της υπό πτώχευση GLOBESTAR LLC – στην UNITEL ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.Β.Ε. επιστολή/ πρόσκληση , προκειμένου να προβεί σε τυχόν αναγγελία απαιτήσεώς της . Στις
4/12/2012 η UNITEL EΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. προέβη εμπρόθεσμα σε αναγγελία της ως άνω απαιτήσεως της
κατά της υπό πτώχευση GLOBESTAR LLC για το ποσό των 2.419.000 USD ( € 1.847.693). Η εν
λόγω απαίτηση εκτιμάται ότι είναι αβέβαιης είσπραξης, δεδομένου ότι δεν είναι γνωστή η τυχόν
περιουσία της υπό πτώχευση εταιρείας και ως εκ τούτου δεν είναι προφανής η ικανοποίηση του συνόλου
των αναγγελθεισών απαιτήσεων των πιστωτών της. Για τις ανάγκες της ως άνω αναγγελίας επανήλθε
σχετική λογιστική εγγραφή σε λογαριασμούς τάξεως και όταν και εφόσον οριστικοποιηθεί τυχόν ποσό
καταβολής προς την UNITEL EΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ως προϊόν εκκαθάρισης θα γίνουν οι απαιτούμενες
οριστικές εγγραφές στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας».
15 . Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

- 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 – 6/12/2012.
- Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό κατά την 6 Δεκεμβρίου 2012 και 31 Δεκεμβρίου 2011.
16. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Στην υπό ημερομηνία 6/12/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκε
η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά το ποσό των € 11.333.109 με κάλυψη ισόποσων ζημιών.

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2013
H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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