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ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.)
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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας και
του Οµίλου εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 10
Οκτωβρίου 2011 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,
µαζί µε την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και την Έκθεση
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητού Συµβουλίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.enet.gr.
Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία,
αλλά δεν παρέχουν ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των
αποτελεσµάτων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βασίλειος Αλ. Τσαµπόκας
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙ∆Α

• ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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• ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
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• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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12

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

16

• ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 (01/07/2010 – 30/06/2011)
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
(ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 01.07.2010-30.06.2011)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.

Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην εταιρική χρήση
2011 (01.07.2010-30.06.2011). H Έκθεση συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του
άρθρου 43α.
Η παρούσα έκθεση περιέχει όλες τις αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου
να υπάρξει µια ουσιαστική ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω
χρονική περίοδο, την οποία υποβάλλουµε στη Τακτική Γενική Συνέλευσή σας µαζί
µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση και παρακαλούµε να τις
εγκρίνετε.
1. Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
Η εταιρεία «ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.» ιδρύθηκε το 1996 µε διάρκεια 50 έτη
και έδρα την Αθήνα, Μίνωος 10 – 16 (Ν. Κόσµος). Η ηλεκτρονική διεύθυνση της
εταιρείας είναι www.enet.gr.
Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή προς το κοινό πάσης φύσεως
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Από την ίδρυση της βρίσκεται σε αδράνεια.

2. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι
Η Εταιρεία δεν πραγµατοποιεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν
έχει τραπεζικά δάνεια.
Συναλλαγµατικός κίνδυνος
∆εν υπάρχει έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο εφόσον δεν διενεργούνται
συναλλαγές µε το εξωτερικό.
Κίνδυνος επιτοκίου
Κατά τη χρήση 2011 η εταιρεία δεν άντλησε ίδια ή δανειακά κεφάλαια και δεν
προέβη σε καµία επένδυση . Ως εκ τούτου δεν υφίστανται κίνδυνος επιτοκίου.
Πιστωτικός κίνδυνος
∆εν υπάρχει εφόσον η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα στην χρήση 2011.
Κίνδυνος ρευστότητας
∆εν υπάρχει.

3. Εξέλιξη των εργασιών, αποτελέσµατα και αποδοτικότητα
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Υποβάλλοντας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις, θεωρούµε σκόπιµο να
σηµειώσουµε τα εξής :

Κύκλος εργασιών
Η εταιρεία δεν είχε δραστηριότητα στην χρήση 01.07.2010 – 30.06.2011
Κόστος Πωληθέντων
∆εν υπάρχει.
Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης
∆εν υπάρχουν.
Έξοδα ∆ιάθεσης
∆εν υπάρχουν.
Έξοδα ∆ιοίκησης
Έξοδα ∆ιοίκησης
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολο

30.06.2011
3.235,00
1.510,92
43,76
3.346,80
8.136,48

30.06.2010
1.360,00
1.510,92
43,85
2.780,80
5.695,57

Τα έξοδα διοίκησης έχουν αυξηθεί το 2011 σε σχέση µε το 2010 κατά 2.440,91
ευρώ, ήτοι ποσοστό 42,86 %.

Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30/06/2011 κρίνεται ικανοποιητική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30/06/2011 ανέρχονται σε 425.978,42 ευρώ, έναντι
410.219,00 ευρώ της προηγούµενης χρήσεως. Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί
δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2011 και 2010 έχουν ως εξής:

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης
30/06/2011
Κυκλοφορούν
ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

30/06/2010

741.012,31
741.204,22

99,97%

727.894,70
728.086,61

99,97%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε
κυκλοφοριακό ενεργητικό.

4

ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.07.2010 – 30.06.2011 (ποσά σε Ευρώ)

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

315.225,80
741.204,22

42,53%

317.867,61
728.086,61

43,66%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Κυκλοφορούν
ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις

741.012,31

235,07%

315.225,80

727.894,70

228,99%

317.867,61

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος
ενεργητικού.

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
∆εν απεικονίζονται, αφού η εταιρεία δεν είχε δραστηριότητα στην χρήση 01/07/2010
– 30/06/2011.

4. Προβλεπόµενη πορεία - προοπτικές για το 2012
Η πρωτοφανής διεθνής οικονοµική κρίση δεν επιτρέπει θετικές προβλέψεις όσον
αφορά την γενική πορεία της οικονοµίας το 2012. Η ∆ιοίκηση θα καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιώσει τα οικονοµικά µεγέθη της εταιρείας.

5. Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα
Η εταιρεία για την χρήση 01/07/2010 – 30/06/2011 δεν είχε δραστηριότητα. Ως εκ
τούτου δεν επηρεάζει ή προκαλεί αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
Η εταιρεία από 01/07/2010 – 30/06/2011 δεν απασχόλησε προσωπικό.

6. ∆ραστηριότητες στον τοµέα ανάπτυξης και ερευνών
Η εταιρεία στην κλειόµενη χρήση δεν διέθεσε πόρους για ανάπτυξη νέων προϊόντων
ή εγκατάσταση νέων τεχνολογιών παραγωγής

7. Ακίνητα –Υποκαταστήµατα
Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κυριότητά της. Επίσης, για την άσκηση της
δραστηριότητας δεν έχει υποκαταστήµατα, πέραν του κεντρικού.
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8. Κατεχόµενα από την εταιρεία χρεόγραφα και συνάλλαγµα (χρηµατοπιστωτικά
µέσα)
Η εταιρεία δεν έχει συµµετοχές σ άλλες εταιρείες.

9. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την
ηµεροµηνία έγκρισης της Έκθεσης του ∆.Σ.
Από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής
της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σηµαντικά γεγονότα, που να επηρεάζουν
τα κονδύλια του Ισολογισµού, την τρέχουσα χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας.

10. Συναλλαγές και υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη (άρθρ. 3 απόφαση
1/434/3.7.2007)
ΟΙ σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα
κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας την 30/06/2010 που έχουν προκύψει από συναλλαγές της
µε τα συνδεδεµένα µε αυτήν µέρη (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ. Ν.
2190/1920), έχουν ως εξής:

01/07/2010-30/06/2011
ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΌ ΜΗΤΡΙΚΗ

01/07/2009-30/06/20010

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΜΗΤΡΙΚΗ

ΑΓΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΑΓΑΘΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΑΠΌ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ

Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.

1.561,53

0,00

1.537,44

0,00

Σύνολο

1.561,53

0,00

1.537,44

0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2011
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
(ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ)
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.
(ΜΗΤΡΙΚΗ)
Σύνολο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2010
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

0,00

314.895,16

0,00

314.895,16

191,71
191,71

248,07
315.143,23

191,71
191,71

0,00
314.895,16

Η απαίτηση της εταιρείας προς την µητρική αφορά δοσµένες εγγυήσεις.

11. Μερισµατική Πολιτική
∆εν συντρέχει περίπτωση διανοµής µερισµάτων.
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Μετά από αυτά κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούµε να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις
χρήσεως 2011 και να απαλλάξετε σύµφωνα µε το Νόµο το Συµβούλιό µας και τους
κ.κ. ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην
υπόλογη χρήση.

Αθήνα , 10 Οκτωβρίου 2011

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η ανωτέρω έκθεση του ∆.Σ. που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες είναι εκείνη
που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου µε ηµεροµηνία 10/10/2011.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12771
ΣΟΛ ΑΕΟΕ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ. :
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ
Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ., που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 30ης Ιουνίου 2011, και τις
καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και την περίληψη σηµαντικών
λογιστικών πολιτικών και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη ∆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 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.
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01.07.2010 – 30.06.2011 (ποσά σε Ευρώ)

Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 30η Ιουνίου
2011, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές 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.
Θέµα έµφασης
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς το συµπέρασµα του ελέγχου µας,
εφιστούµε την προσοχή σας στο εξής : Επειδή τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας, είναι
µικρότερα του ηµίσεως ½ του µετοχικού κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπώς
επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2011
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12771
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Φωκ. Νέγρη 3 – 11257 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
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ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.07.2010 – 30.06.2011 (ποσά σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

01.07.2010 30.06.2011

01.07.2009 30.06.2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια (Ιδιοχρησιµοποιούµενα)
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

4.1
4.3

0,20
191,71

0,20
191,71

191,91

191,91

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Στοιχεία Ενεργητικού κατεχόµενα προς
πώληση

4.4

0,00

0,00

4.5

17.523,11

23.224,61

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

4.6

723.489,20

704.670,09

741.012,31

727.894,70

741.204,22

728.086,61

4.7

1.465.000,00

1.465.000,00

4.8

2.351,43
(1.041.373,01)

2.351,43
(1.057.132,43)

425.978,42
0,00

410.219,00
0,00

425.978,42

410.219,00

0,00

0,00

310.217,56
5.008,24

314.709,95
3.157,66

315.225,80

317.867,61

741.204,22

728.086,61

Σύνολο Ενεργητικού

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά
Λοιπά Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Ιδια Κεφάλαια αποδ/να στους µετόχους της
Μητρικής
∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχων φόρος εισοδήµατος

4.11
4.12

Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων
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ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.07.2010 – 30.06.2011 (ποσά σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/07/10-30/06/2011
0,00
0,00
0,00
0,00

1/07/09-30/06/2010
0,00
0,00
0,00
0,00

8.236,48
0,00
(8.236,48)

5.695,57
0,00
(5.695,57)

5.6

29.004,14

18.326,21

5.7

20.767,66
5.008,24

12.630,64
3.157,66

15.759,42

9.472,98

15.759,42
0,032

9.472,98
0,019

(8.236,48)

(5.695,57)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
Κέρδη εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
(καθαρά)
Καθαρά κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη περιόδου

Κέρδη κατά µετοχή που αναλογούν
στους µετόχους για την περίοδο
- Βασικά (σε Ευρώ)

5.1
5.2
5.3
5.5

5.8

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων,
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών
αποσβέσεων
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ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.07.2010 – 30.06.2011 (ποσά σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01/07/2010 30/06/2011

01/07/2009 30/06/2010

Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζηµίες)/Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες
δραστηριότητες)

20.767,66

12.630,64

0,00

0,00

(29.004,14)

(18.326,21)

Πλέον/ µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

0,00

0,00

Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων
Κέρδη από πώληση παγίων

0,00

0,00

0,00

0,00

(Κέρδη)/Ζηµία από συγγενείς

0,00

0,00

(29.004,14)

(18.326,21)

Πλέον/µείον προσαρµογές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις
λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση)/ Μείωση αποθεµάτων
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού
Μείον:
Τόκοι πληρωθέντες
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

0,00

0,00

5.701,50

3.906.34

(4.677,60)

(997,28)

0,00

0,00

0,00

0,00

(2.972,45)

(2.264,12)

(10.185,03)

(5.050,63)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσωµάτων παγίων
Πληρωµές για αγορά µετοχών συγγενών

0,00

0,00

0,00

0,00

Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµ/κων στοιχείων

0,00

0,00

Πωλήσεις ενσωµάτων παγίων

0,00

0,00

29.004,14

18.326,21

0,00

0,00

Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

29.004,14

18.326,21

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια

0,00

0,00

Επιστροφή κεφαλαίου

0,00

0,00

Εξοφλήσεις δανείων

0,00

0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

0,00

0,00

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

0,00

0,00

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περίοδου (α)+(β)+(γ)

18.819,11

13.275,58

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

704.670,09

691.394,51

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης της
περιόδου

723.489,20

704.670,09
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ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.07.2010 – 30.06.2011 (ποσά σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπα 01.07.2009
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία)
περιόδου
Υπόλοιπα 30.06.2010

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ
το
άρτιο

1.465.000,00

0,00

0,00

0,00

1.465.000,00

0,00

Τακτικό
Αποθεµατικό

Εκτακτα
αποθεµατικά

Αποθεµατικά
εύλογης αξίας
ακινήτων

Αποθεµατικά από
την αποτίµηση των
χρηµ/οικονοµικών
περιουσιακών
στοιχείων

0,00

0,00

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

2.351,43

(1.066.605,41)

400.746,02

9.472,98

9.472,98

0,00

0,00

0,00

9.472,98

9.472,98

0,00

0,00

2.351,43

(1.057.132,43)

410.219,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπα 01.07.2010
- Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία)
περιόδου
Υπόλοιπα 30.06.2011

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ
το
άρτιο

Τακτικό
Αποθεµατικό

1.465.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.465.000,00

0,00

Εκτακτα
αποθεµατικά

0,00
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Αποθεµατικά
εύλογης αξίας
ακινήτων

Αποθεµατικά από
την αποτίµηση των
χρηµ/οικονοµικών
περιουσιακών
στοιχείων

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

0,00

0,00

2.351,43

(1.057.132,43)

410.219,00

15.759,42

15.759,42

0,00

0,00

0,00

15.759,42

15.759,42

0,00

0,00

2.351,43

(1.041.373,01)

425.978,42

ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.
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ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.)
1ης Ιουλίου 2010 – 30ης Ιουνίου 2011
(Ποσά σε ευρώ)

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 και η διάρκεια της ορίσθηκε σε 50 έτη, η έδρα της είναι
στην Αθήνα και η διεύθυνσή της Μίνωος 10 – 16 ( Ν. Κόσµος ) Αθήνα Τ.Κ. 117 43.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.enet.gr
Η εταιρεία διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και λειτουργεί σύµφωνα µε τον Ν.
2190/20 είναι δε εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό
µητρώου 35347/01/Β/96/125.
Σκοπός

της

εταιρείας

είναι

η

παροχή

προς

το

κοινό

πάσης

φύσεως

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Από την ίδρυσή της βρίσκεται σε αδράνεια.

2. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της 30/06/2011 αφορούν το διάστηµα από
01/07/2010 έως 30/06/2011. Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 “Ενδιάµεση
Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση”. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν
καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και τις διερµηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε
ισχύ κατά τον Ιούνιο του 2010, µετά την υιοθέτησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01/07/2010-30/06/2011 έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και τις διερµηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά
τον Ιούνιο του 2009.

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού
κόστους, µε εξαίρεση τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και τα διαθέσιµα προς
πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτιµήθηκαν στην
εύλογη αξία τους. Επίσης οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία) αποτιµήθηκαν στο αναπόσβεστο κόστος τους µε τη χρήση του
πραγµατικού επιτοκίου.

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητάς (going concern).

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι παρούσες οικονοµικές
καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 1/72009 – 30/6/2010.

Η κατάρτιση τους σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιµήσεων και κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών. Οι περιοχές για
τις οποίες έχουν γίνει εκτιµήσεις και παραδοχές έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται
κατάλληλα.

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις και τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η Εταιρεία τις παραθέτουµε στις
επόµενες παραγράφους.

2.2 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες, τα οποία έχουν
εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρµογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας
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σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά
την 1 Ιανουαρίου 2011

∆ΠΧΑ

1

(Τροποποίηση)

εφαρµογή

«Πρώτη

των

διεθνών

προτύπων

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» & ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου 2010 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 574/2010
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης Ιουνίου 2010, L 166/6 - 1.7.2010].
Η τροποποίηση παρέχει την δυνατότητα (για τις οντότητες που εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ
για πρώτη φορά) απαλλαγής από την επαναδιατύπωση των συγκριτικών
γνωστοποιήσεων βάσει του ∆ΠΧΑ 7 όσον αφορά τις επιµετρήσεις της εύλογης αξίας
και τον κίνδυνο ρευστότητας σε περίπτωση που οι εν λόγω συγκριτικές περίοδοι
λήγουν πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2009. Σκοπός της τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 1
είναι η πρόβλεψη προαιρετικής απαλλαγής για τις εν λόγω οντότητες. Η τροποποίηση
αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 14 (Τροποποίηση ) «∆ΛΠ 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο
καθορισµένων

παροχών,

οι

ελάχιστες

κεφαλαιακές

υποχρεώσεις

και

οι

αλληλεπιδράσεις τους»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου

2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

633/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/10 - 20.7.2010]
Η τροποποίηση αφορά στην εξάλειψη της ακούσιας επίπτωσης της Ε∆∆ΧΠΑ 14 σε
περιπτώσεις όπου µια οντότητα υποκείµενη σε απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης
πραγµατοποιεί πρόωρη πληρωµή εισφορών, όταν κάτω από ορισµένες περιστάσεις η
οντότητα που πραγµατοποιεί την προπληρωµή υποχρεούται να αναγνωρίσει έξοδο.
Στην περίπτωση κατά την οποία ένα πρόγραµµα καθορισµένων παροχών υπόκειται σε
απαίτηση ελάχιστης χρηµατοδότησης, η τροποποίηση στην Ε∆∆ΠΧΑ 14 προβλέπει
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τον χειρισµό της εν λόγω προπληρωµής, όπως και κάθε άλλης προπληρωµής, ως
περιουσιακού στοιχείου.
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 31 ∆εκεµβρίου

2010 [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

632/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010, L 186/1 - 20.7.2010].
Η τροποποίηση αυτή επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών
ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να
αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η
υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες
όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου,
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την
γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα
στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς « (IFRS) 8 Λειτουργικοί τοµείς»
τροποποιείται σύµφωνα µε το προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Η εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµεροµηνία που τίθενται σε
εφαρµογή.

Ε.∆.∆.Π.Χ.Α. 19 «Εξόφληση χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς
τίτλους»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 30 Ιουνίου 2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 662/2010
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010, L 193/1 - 24.7.2010]
Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τον τρόπο µε τον οποίο ο οφειλέτης πρέπει να
λογιστικοποιεί τους συµµετοχικούς τίτλους που εκδίδει για τον πλήρη ή µερικό
διακανονισµό χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης µετά από επαναδιαπραγµάτευση των
όρων της υποχρέωσης.
Το διεθνές πρότυπο χρηµατοοικονοµικής αναφοράς «(IFRS) 1 Πρώτη εφαρµογή των
διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» τροποποιείται σύµφωνα µε το
προσάρτηµα του παρόντος κανονισµού.
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Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση»
Εφαρµόζεται, το αργότερο, από την ηµεροµηνία έναρξης του πρώτου οικονοµικού
έτους που αρχίζει µετά τις 31 Ιανουαρίου

2010. [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

1293/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης ∆εκεµβρίου 2009, L 347/24.12.2009]
Η τροποποίηση διευκρινίζει πώς αντιµετωπίζονται λογιστικά ορισµένα δικαιώµατα
όταν τα εκδοθέντα µέσα εκφράζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα
επιχειρηµατικής λειτουργίας του εκδότη. Εάν τα εν λόγω µέσα διανέµονται κατ’
αναλογία στους υφιστάµενους µετόχους του εκδότη έναντι συγκεκριµένου ποσού
µετρητών, πρέπει να ταξινοµούνται ως µετοχικό κεφάλαιο, ακόµα και αν η τιµή
άσκησής τους εκφράζεται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα επιχειρηµατικής
λειτουργίας του εκδότη. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.

2.3 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆εν συντρέχει περίπτωση κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
καθώς η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. Η εταιρεία είναι
θυγατρική της εισηγµένης Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. και οι
Οικονοµικές της Καταστάσεις έχουν περιληφθεί στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας.

2.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των φορολογητέων αποτελεσµάτων της
περιόδου µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. Τα φορολογητέα αποτελέσµατα
διαφέρουν από τα λογιστικά κέρδη της εταιρείας, όπως αυτά αναφέρονται στις
οικονοµικές καταστάσεις, διότι δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν
φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν
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περιλαµβάνουν ποσά τα οποία, ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται
φορολογικά .
Αναβαλλόµενη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή απαιτείται λόγω
χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και
λογιστικοποιείται στο µέγεθος που αναµένεται να ανακύψει µελλοντικά.
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλες τις
προσωρινές φορολογικές διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο
βαθµό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα κέρδη και θα συµψηφιστεί µε
την αντίστοιχη ανακύπτουσα φορολογική υποχρέωση.
Τα ποσά των αναβαλλοµένων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται
κατά την ηµεροµηνία του εκάστοτε Ισολογισµού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί,
συνεκτιµώντας νέα δεδοµένα και συγκυρίες που επιδρούν στη διαθεσιµότητα
µελλοντικών φορολογητέων κερδών για την αξιοποίηση τούτων.
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά φορολογίας που
αναµένεται να ισχύουν στην χρήση κατά την οποία θα διακανονιστούν τα
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις.
Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα αποτελέσµατα πλην της περίπτωσης που
συνδέεται µε ποσά που µεταφέρονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια οπότε και ο
φόρος έχει την ίδια λογιστική µεταχείριση.

2.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Η Εταιρεία δεν έχει αποθέµατα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού της,
την 30/06/2011

2.6 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Εταιρεία δεν είχε δραστηριότητα κατά την περίοδο 01/07/2010 – 30/06/2011.

2.7 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
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Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ∆ιοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει τη
λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων, ώστε να προσδιορίζει αν τυχόν τα πάγια
αυτά έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την
30/06/2011.

2.8 ΠΕΛΑΤΕΣ

Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις από πελάτες κατά την 30/06/2011.

2.9 ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Η αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων.

2.10 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το διάστηµα 01/07/2010 – 30/06/2011.

2.11 Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σύµφωνα µε τον Νόµο 2190/1920 που διέπει τις Ανώνυµες Εταιρείες υφίστανται
γενικά για τις ανώνυµες εταιρείες κάποιες επιβεβληµένες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Συγκεκριµένα παρατίθενται τα κατωτέρω άρθρα από τον Νόµο:

Άρθρο 47 ∆ιάλυση εταιρίας όταν η καθαρή περιουσία µειωθεί κάτω από το µισό
του µετοχικού κεφαλαίου
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως
προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ,
γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από
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τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου
µέτρου.

Άρθρο 48 Λύση της εταιρείας µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση του
έχοντος έννοµο συµφέρον
Παράγραφος 1. Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα του ισολογισµού που προβλέπεται
από το Άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του µετοχικού
κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει µέτρα κατά το Άρθρο 47. Έννοµο
συµφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά
περίπτωση αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή.

2.12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Η Εταιρεία δεν είχε δραστηριότητα κατά την περίοδο 01/07/2010 – 30/06/2011.

3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

3.1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :

Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα.

3.2 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ : ∆εν υπάρχει.
3.3 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΤΙΜΩΝ:

∆εν υπάρχουν.

3.4 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ:

Η εταιρεία δεν έχει δανεισµό.
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
4.1 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ( 01.07.2010- 30.06.2011 )
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Ποσά σε €

Υπόλοιπο Προσθήκες Μειώσεις
30/06/2010
χρήσης
χρήσης
ΕΠΙΠΛΑ &
ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

0,20

0

Υπόλοιπο
Σύνολο
Αποσβέσεων Προσθήκες
30/06/2011 30/06/2010
χρήσης

0

0,20

0,00

Μειώσεις
χρήσης

0

0

Σύνολο
αποσβέσεων
30/06/2011

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣ.
ΑΞΙΑ
30.06.2011

0,00

4.2 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

∆εν υπάρχει.

4.3 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

30.06.2011

Λοιπές Απαιτήσεις
∆οσµένες Εγγυήσεις / Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Σύνολο

30.06.2010

191,71
191,71

191,71
191,71

30.06.2011
16.523,11
1.000,00
17.523,11

30.06.2010
15.888,99
7.335,62
23.224,61

4.4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

∆εν υπάρχουν.

4.5 ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιποί Χρεώστες
Σύνολο
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4.6 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο

30.06.2011
168,12
723.321,08
723.489,20

30.06.2010
351,83
691.042,68
691.394,51

30.06.2011

30.06.2010

4.7 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαιρούµενο σε 500.000 κοινές ανώνυµες µετοχές
µε αξία κάθε µετοχής 2,93€

1.465.000,00

1.465.000,00

4.8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία
«Τακτικού Αποθεµατικού» κατά το ποσό που ισούται µε το 5% των ετήσιων, των
κερδών µετά από φόρους, είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του
αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «Τακτικό Αποθεµατικό»
προορίζεται προς κάλυψη των συσσωρευµένων ζηµιών, διανέµεται µόνο κατά τη
διάλυση της Εταιρείας αφού πρώτα καλυφθούν οι συσσωρευµένες ζηµιές.
Στα «Έκτακτα Αποθεµατικά» περιλαµβάνονται αυτά που έχουν σχηµατισθεί χωρίς
υποχρεωτική διάταξη της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας και έχει καταβληθεί ο
αναλογούν φόρος κατά το χρόνο του σχηµατισµού τους.

4.9 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Η Εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό για το διάστηµα 01/07/2010 – 30/06/2011.

4.10 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
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∆εν υπάρχουν

4.11 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Αφορά υποχρεώσεις από συνήθεις συναλλαγές της
εταιρείας .
Γενικό Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων

30.06.2010

30.06.2011

315.143,23

314.709,95

315.143,23

314.709,95

4.12 ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

30.06.2011

Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Τρέχων φόρος εισοδήµατος

5.008,24

30.06.2010
3.157,66

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για το σύνολο των
εταιρικών της χρήσεων µε συνέπεια να µην έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές
υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις αυτές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό.

4.13 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

∆εν υπάρχουν.

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

5.1 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

∆εν υπάρχουν.
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5.2 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

∆εν υπάρχει.

5.3 ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

∆εν υπάρχουν.

5.4 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

∆εν υπάρχουν

5.5 ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

'Εξοδα ∆ιοίκησης
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Σύνολο

30.06.2011
3.235,00
1.510,92
43,76
3.346,80
8.136,48

30.06.2010
1.360,00
1.510,92
43,85
2.780,80
5.695,57

30.06.2011
0,00
29.004,14
29.004,14

30.06.2010
0,00
18.326,21
18.326,21

30.06.2011
5.008,24

30.06.2010
3.157,66

0,00
5.008,24

0,00
3.157,66

30.06.2011
15.759,42
500.000
0,032

30.06.2010
9.472,98
500.000
0,019

5.6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χρηµατοοικονοµικά αποτελεσµατα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Σύνολο

5.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

Ανάλυση Φόρου Εισοδήµατος
Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος από
πρόβλεψη Αποζηµείωσης προσωπικού
Σύνολο

5.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ανάλυση Κερδών κατά µετοχή
Κέρδη/(Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους
Αριθµός Μετοχών
Κέρδη/(Ζηµίες) ανά µετοχή σε Ευρώ
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6.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
6.1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η εταιρεία από την ίδρυσή της βρίσκεται σε αδράνεια. Η απαίτησή της από την
µητρική εταιρεία αφορά δοσµένες εγγυήσεις.

01/07/2010-30/06/2011
ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΌ ΜΗΤΡΙΚΗ

01/07/2009-30/06/20010

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΜΗΤΡΙΚΗ

ΑΓΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΑΓΑΘΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΑΠΌ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ

Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.

1.561,53

0,00

1.537,44

0,00

Σύνολο

1.561,53

0,00

1.537,44

0,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2011
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
(ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ)
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.
(ΜΗΤΡΙΚΗ)
Σύνολο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2010
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

0,00

314.895,16

0,00

314.895,16

191,71
191,71

248,07
315.143,23

191,71
191,71

0,00
314.895,16

6.2 ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την ιδιότητα τους αυτή δεν έλαβαν καµµία
αµοιβή για την χρήση 2011.
7. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

∆εν υπάρχουν

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ανωτέρω ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 10 Οκτωβρίου 2011.
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Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2011

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βασίλειος Αλεξ. Τσαµπόκας

Ευάγγελος Ηλ. Βόγκλης

Ν 244187/1983

ΑΒ 649560/2006

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Νικόλαος Η. Ηλιόπουλος
ΑΕ 629591/2007
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Βεβαιώνεται ότι οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις που αποτελούνται από 30
σελίδες είναι αυτές που αναφέρουµε στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαµε µε
ηµεροµηνία 10/10/2011.
ΑΘΗΝΑ, 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
Ο OΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12771
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Φ.Νέγρη 3 – 11257 Αθήνα
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