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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΉ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους  κ.κ. Μετόχους  της «ΙΩΝΙΚΗ  ΕΠΙΝΟΙΑ Α.Ε.» 

 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΙΩΝΙΚΗ  ΕΠΙΝΟΙΑ Α.Ε.», που αποτελούνται από τον τελικό ισολογισµό 

εκκαθαρίσεως της 30ης Σεπτεµβρίου 2009 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, 

µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και 

λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση 

αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 

οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 

απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρµογή 

κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι 

λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, 

µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα 

Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας, το 

σχεδιασµό και τη διενέργεια του ελέγχου µας, µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι 

οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών 

τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και 

περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 

καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο 

ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση 
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και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 

που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, 

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 γνώµης µας. 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 

από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 30 

Σεπτεµβρίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµιακές της ροές για τη 

χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων 

Η Έκθεση ∆ιαχειρίσεως των Εκκαθαριστών περιλαµβάνει τις πληροφορίες που 

προβλέπονται από το άρθρο 43α παράγραφος 3 του ΚΝ 2190/1920 και το περιεχόµενό  

της είναι συνεπές µε τις συνηµµένες  οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 

Αθήνα , 8 Οκτωβρίου 2009 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14131 

ΣΟΛ α.ε. 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
                                                  Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
 

Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση
1.1.2009 έως 

30.09.2009 
1.1.2008 έως 

31.12.2008 

Πωλήσεις  0  0  
Κόστος Πωληθέντων 8 0  0  

Μικτό Κέρδος  0  0  
Έξοδα διοίκησης 8 -21.662  -17.272  

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  -21.662 -17.272
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα ( καθαρά) 9 -2  -8  

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων  -21.664 -17.280
 
Φόρος εισοδήµατος 11 0  -31.710  
Καθαρά κέρδη /(ζηµίες) χρήσεως από 
διακοπείσες δραστηριότητες  -21.664 -48.990  

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

Βασικά και µειωµένα 12 -0,1513  -0,3421  
 
 
 
 
Κατάσταση συνολικών εσόδων 
 

    
1.1.2009 έως 

30.09.2009 
1.1.2008 έως 
31.12.2008 

    
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως   -21.664 -48.990
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζηµίες) µετά  από 
φόρους   0 0
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κέρδη/(ζηµίες)   
χρήσεως  µετά από φόρους    -21.664  -48.990
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Ισολογισµός 
 
Ποσά σε Ευρώ Σηµείωση 30.09.2009 31.12.2008 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Κυκλοφορούν ενεργητικό   
Λοιπές απαιτήσεις 3 0  2.927  
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4 50.297 89.653
  50.297 92.580
Σύνολο ενεργητικού  50.297  92.580  
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους   
Μετοχικό κεφάλαιο 5 277.808  277.808  
Λοιπά αποθεµατικά 6 545  545  
Κέρδη/ (ζηµίες) εις νέον  -228.056 -206.392
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  50.297 71.961
   
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   
Προµηθευτές 7 0  5.116  
Λοιπές υποχρεώσεις 7 0 15.503
Σύνολο υποχρεώσεων  0 20.619
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  50.297 92.580
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Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
  Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 

Ποσά σε Ευρώ 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ      
1 Ιανουαρίου 2008  277.808 545  -157.402 120.951
Καθαρό κέρδος / (ζηµία) χρήσεως  0  0  -48.990 -48.990
31 ∆εκεµβρίου 2008  277.808 545  -206.392 71.961

  
1 Ιανουαρίου 2009  277.808 545  -206.392 71.961
Καθαρό κέρδος / (ζηµία) χρήσεως  0  0  -21.664 -21.664
31 Σεπτεµβρίου 2009  277.808 545  -228.056 50.297
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Κατάσταση Ταµιακών Ροών  

 01/01-30/09/2009 01/01-31/12/2008 

Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων -21.664 -17.280
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2 8 
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.927 2.845
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -20.619 20.187
(Μείον):   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -2 -8 
Καταβληµένοι φόροι 0 -31.710 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -39.356 -25.958 
Επενδυτικές δραστηριότητες   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0 0 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
χρήσεως (α) + (β) + (γ) -39.356 -25.958 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 89.653 115.611 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 50.297 89.653 
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1.    Πληροφορίες για την Εταιρεία  

      Γενικές πληροφορίες 
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στους κατωτέρω τοµείς:  

- Τη διενέργεια ερευνών και ανάληψη µελετών κάθε είδους, όπως τεχνικές, οικονοµικές, 
γεωπολιτικές, σκοπιµότητας, επενδυτικές επιπτώσεων, δηµογραφικές, αναπτυξιακές, 
οργανωτικές, πληροφορικής κλπ. 

- Την παροχή υπηρεσιών συµβούλου σε θέµατα οργάνωσης, διοίκησης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, πληροφορικής, διαχείρισης προγραµµάτων και σχεδίων κλπ. 

- Το σχεδιασµό, την οργάνωση και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για όλες τις βαθµίδες 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων. 

- Την ανάπτυξη, αντιπροσώπευση, παραγωγή και εµπορία προϊόντων, µεθοδολογιών και 
υπηρεσιών κλπ, που σχετίζονται µε τους παραπάνω τοµείς. 

- Τη διάχυση, προώθηση και προβολή ιδεών, προγραµµάτων , πρωτοβουλιών, προϊόντων και 
υπηρεσιών κλπ., καθώς κα την ευασθητοποίηση των κοινωνικών φορέων και των πολιτών. 

- Εκδόσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές δηµοσιεύσεις, παραγωγή τίτλων πολυµέσων κ.α. 
- Τη δηµιουργία και λειτουργία κέντρων και δικτύων πληροφόρησης και τεκµηρίωσης και 

βιβλιοθηκών.  
- Την προώθηση εµπορικών, πολιστικών και µορφωτικών ανταλλαγών και προγραµµάτων. 
- Την ανάληψη έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 
- Την εµπορία, εισαγωγή-εξαγωγή τις κάθε είδους αντιπροσωπείες, την κατασκευή και τη 

συντήρηση κάθε φύσης µηχανηµάτων και ειδών εκτύπωσης και γραφικών τεχνών όπως κάθε 
άλλου προϊόντος κάθε είδους που σχετίζεται µε αυτά. 

 
Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νοµό Αττικής , στο ∆ήµο Καλλιθέας και είναι µη εισηγµένη στο Χ.Α. 

Σύµφωνα µε την υπό ηµεροµηνία 10/12/2007 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
της εταιρείας, η εταιρεία από 31/12/2007 τέθηκε σε εκκαθάριση, γιατί λόγω αλλαγής των 
επιχειρηµατικών σχεδίων των µετόχων, δεν υφίσταται πλέον ο λόγος για τον οποίο συνεστήθη. 
 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας  «INFO-QUEST Α.Ε. και περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει ο όµιλος. 

Οι oικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί  προς δηµοσίευση από τους εκκαθαριστές της εταιρείας στις  
7  Οκτωβρίου 2009. 

2.     Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η εταιρεία 

  2.1     Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις της «ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ A.E.» που καλύπτουν τη χρήση  2009 
(1 Ιανουαρίου – 30 Σεπτεµβρίου 2009), έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), που ισχύουν για επιχειρήσεις που δεν συνεχίζουν τη 
δραστηριότητά 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 30 Σεπτεµβρίου 2009. 
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 λογιστικές αρχές που περιγράφονται  παρακάτω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 
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2.2     Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
         Λογισµικά  προγράµµατα 
Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς λογισµικού, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε 
δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε 
καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων 
λογισµικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη που 
προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισµικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισµικού που 
αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται χρησιµοποιώντας  τη  σταθερή  µέθοδο  κατά 
τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του (4 έτη ). 

 
2.3 Επενδύσεις 
Οι επενδύσεις 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. 
α) ∆άνεια και απαιτήσεις 
β) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη 
γ) ∆ιαθέσιµα για πώληση Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
δ) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές στα αποτελέσµατα 
 
2.4      Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 
ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµίες αποµείωσης (απώλειες από 
επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε 
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας 
αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµιακών ροών. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα. 
 
2.5     Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
άµεσα ρευστοποιήσιµες  επενδύσεις. 
 
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. 
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2.8     Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία παροχής υπηρεσιών, καθαρή από τους ανακτώµενους φόρους 
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.  
(γ) Μερίσµατα 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους. 
 
2.9      Κέρδη ανά µετοχή 
Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο 
σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσης. 
 
2.10      Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι περιορισµένος διότι ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα. 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική που εφαρµόζει µε συνέπεια. Η έκθεση σε πιστωτικούς 
κινδύνους παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς, ώστε να τηρούνται τα όρια των χορηγούµενων 
πιστώσεων. 
Κίνδυνος ∆ιακύµανσης Επιτοκίων 
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε 
µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο 
εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της εταιρείας είναι να 
διατηρεί το σύνολο  των δανείων του σε µεταβλητό επιτόκιο. Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί 
χρηµατοοικονοµικά παράγωγα. 
 
2.11 Συγκριτικά στοιχεία 
Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης περιόδου  αναπροσαρµόζονται για 
να καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. 
 
 
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
3. Πελάτες & Λοιπές Εµπορικές απαιτήσεις 
 
Ποσά σε Ευρώ  30.09.2009 31.12.2008 
Πελάτες  0  191.566  
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης  0  -191.566  
Καθαρές απαιτήσεις πελατών  0 0  
Προκαταβολές  0  2.927  
Σύνολο  0 2.927 
   
Κυκλοφορούν ενεργητικό  0  2.927  
  0  2.927  
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4.Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
Ποσά σε Ευρώ  30.09.2009 31.12.2008 
Ταµείο  0 111 
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις  50.297 89.542 
Σύνολο  50.297 89.653 
 
 
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα για σκοπούς της κατάστασης ταµιακών ροών, περιλαµβάνουν τα εξής: 
 
Ποσά σε Ευρώ  30.09.2009 31.12.2008 
Tαµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  50.297 89.653 
Σύνολο  50.297 89.653 

5. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Ποσά σε Ευρώ Αριθµός 

µετοχών  
Κοινές 
µετοχές Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2008 143.200   277.808 277.808 
31 ∆εκεµβρίου 2008 143.200   277.808 277.808 
     
1 Ιανουαρίου 2009 143.200   277.808 277.808 
30 Σεπτεµβρίου 2009 143.200   277.808 277.808 

6. Λοιπά αποθεµατικά 
 
Ποσά σε Ευρώ Τακτικό 

αποθεµατικό Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2008 545  545  
31 ∆εκεµβρίου 2008 545  545  
  
1 Ιανουαρίου 2009 545  545  
30 Σεπτεµβρίου 2009 545  545  

7. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Ποσά σε Ευρώ  30.09.2009 31.12.2008 
Προµηθευτές  0  1.546  
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεµένα µέρη (Σηµ. 10)  0 3.570 
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι-τέλη  0 15.503 
Σύνολο  0  20.619  

 
 
Ανάλυση υποχρεώσεων:    
Ποσά σε Εύρω  30.09.2009 31.12.2008 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  0   20.619  
Σύνολο  0   20.619  



ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ A.E. 
Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Σεπτεµβρίου 2009 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 

 13  

8. Έξοδα ανά κατηγορία     
  1.1.2009 έως 30.09.2009  1.1.2008 έως 31.12.2008 

Ποσά σε Ευρώ Σηµ. 
Κόστος  

Πωληθέντων 
Έξοδα  
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο  

Κόστος  
Πωληθέντων 

Έξοδα  
διάθεσης 

Έξοδα  
διοίκησης Σύνολο 

Αµοιβές & έξοδα τρίτων-Προµήθειες & 
Λοιπές Αµοιβές τρίτων   0 0 21.662 21.662        0  0 17.272 17.272 
Σύνολο  0  0 21.662 21.662  0  0 17.272 17.272 
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9. Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 
 
Ποσά σε Ευρώ  1.1.2009 έως 

30.09.2009 
1.1.2008 έως 
31.12.2008 

Έξοδα τόκων   
 -Τραπεζικά δάνεια  -2  -8 
Σύνολο  -2  -8  
 

10. Συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη 
 
 Ποσά σε Ευρώ 
  1.1-30.09.2009 1.1-31.12.2008 
(α) Αγορές  αγαθών και υπηρεσιών 9.000 12.000
(β) Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 0 3.570

 
 
11. Φόρος Εισοδήµατος 
 

Ποσά σε Ευρώ  1.1.2009 έως 
30.09.2009 

1.1.2008 έως 
31.12.2008 

Φόρος χρήσης  0  0  
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων  0  31.710  

Σύνολο  0  31.710  
 
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίστηκε προς 25% (2008: 25%) επί του φορολογικού κέρδους της 
χρήσεως. Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ  
1.1.2009 έως 
30.09.2009 

1.1.2008 έως 
31.12.2008 

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων  -21.664  -17.280  
Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή για τα κέρδη της εταιρείας.  5.199 4.320
Φορολογική ζηµία χρήσης προς µεταφορά   -51.175 -4.308
Μόνιµες φορολογικές διαφορές  45.976 -12
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων  0 31.710

Φόροι  0  31.710 
 
 
12 Κέρδη ανά µετοχή 
 
Ποσά σε Ευρώ  30.09.2009 31.12.2008 
Κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους   -21.664  -48.990  
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών  143.200  143.200  
Βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή)  -0,1513  -0,3421  
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13. Πρωτεύων τύπος απεικόνισης- επιχειρησιακοί τοµείς 
 
 
1.1.2008 έως 31.12.2008 τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα ήταν τα παρακάτω: 
 

Ποσά σε Ευρώ 
Μη 

κατανεµηµένο Σύνολο 
Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 0   0  
Καθαρές πωλήσεις 0   0  
   
Λειτουργικά κέρδη/(ζηµίες) -17.272 -17.272 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -8   -8  
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων -17.280 -17.280 
Φόρος εισοδήµατος -31.710 -31.710 
Καθαρό κέρδος/(ζηµία) -48.990 -48.990 

 
 
1.1.2009 έως 30.9.2009 τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα ήταν τα παρακάτω: 
 

Ποσά σε Ευρώ Μη κατανεµηµένο Σύνολο 
Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα 0   0  
Καθαρές πωλήσεις 0   0  
   
Λειτουργικά κέρδη/(ζηµίες) -21.662 -21.662 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα -2   -2  
Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων -21.664 -21.664 
Φόρος εισοδήµατος 0 0 
Καθαρό κέρδος/(ζηµία) -21.664 -21.664 
   

 
 
Το σύνολο ενεργητικού, οι υποχρώσεις και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια ανά τοµέα 
στις 31.12.2008 ήταν τα ακόλουθα: 
 

Ποσά σε Ευρώ Μη κατανεµηµένο Σύνολο 
Eνεργητικό 92.580   92.580  
   
Υποχρεώσεις 20.619  20.619 
   
Ίδια κεφάλαια 71.961   71.961  
 92.580 92.580 

 
 
Το σύνολο ενεργητικού, οι υποχρώσεις και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια ανά τοµέα 
στις 30.9.2009 ήταν τα ακόλουθα: 
 

Ποσά σε Ευρώ Μη κατανεµηµένο Σύνολο 
Eνεργητικό 50297   50.297  
   
Υποχρεώσεις 0  0 
   
Ίδια κεφάλαια 50.297   50.297  
 50.297 50.297 
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∆ευτερεύων τύπος απεικόνισης- γεωγραφικοί τοµείς 
 

 Πωλήσεις Σύνολο ενεργητικού 
Ποσά σε Ευρώ 1.1.2008 έως 31.12.2008 31.12.2008 
Έλλαδα 0  92.580  
Σύνολο 0  92.580  
   
 Πωλήσεις Σύνολο ενεργητικού 
Ποσά σε Ευρώ 1.1.2009 έως 30.09.2009 30.09.2009 
Έλλαδα 0  50.297  
Σύνολο 0  50.297  
   

14.  Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 
- Οι πάσης φύσεως  επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν  σηµαντική 

επίπτωση στη οικονοµική κατάσταση  της εταιρείας. 
- Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως 30/9/2009. 
- Η Εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό την 31 ∆εκεµβρίου 2008 και την 30η  

Σεπτεµβρίου  2009. 

15. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 30ης Σεπτεµβρίου 2009 τα οποία θα 
έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2009 
 
 

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 

 
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων 

της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 
ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ  Α.Ε. 

Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 30.09.2009 

Καλλιθέα, 7 Οκτωβρίου 2009 
  
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας, των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας 
για την εταιρική χρήση που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2009, σας παρουσιάζουµε την 
παρούσα έκθεση µας επί των πεπραγµένων της ίδιας εταιρικής χρήσης. 

Γενικά 
Σύµφωνα µε την υπό ηµεροµηνία 10/12/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, η εταιρεία από 31/12/2007 τέθηκε σε 
εκκαθάριση, γιατί λόγω αλλαγής των επιχειρηµατικών σχεδίων των µετόχων, δεν 
υφίσταται πλέον ο λόγος για τον οποίο συνεστήθη. 
 
Η εν λόγω τελική εταιρική χρήση είναι η ενδέκατη κατά σειρά και περιλαµβάνει τη 
χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως και την 30η Σεπτεµβρίου 2009. 
 
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.  
 
Ο τελικός Ισολογισµός, τα Αποτελέσµατα Χρήσης, οι Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων 
και οι Ταµιακές Ροές  της ως άνω χρήσης όπως δηµοσιεύθηκαν και υποβάλλονται στη 
Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και 
συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 
 
Οι εκκαθαριστές επιχειρώντας µια αναδροµή επί των εργασιών της εταιρείας, των 
στοιχείων του τελικού Ισολογισµού, και  των Αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσης, 
σας γνωρίζει τα παρακάτω: 

 
Τα Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης ανήλθαν σε ζηµίες € 21.662, έναντι ζηµιών € 
17.272 του 2008. 
 
Οι προ Φόρων ζηµίες ανήλθαν σε € 21.664 έναντι  ζηµιών € 17.280 την προηγούµενη 
χρήση. 

 
Με βάση τα προαναφερθέντα καθώς και τις οικονοµικές καταστάσεις  της 30ης 
Σεπτεµβρίου 2009, είµαστε της άποψης ότι τίθενται στη διάθεση σας κύριοι µέτοχοι, 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε στην έγκριση των τελευταίων 
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οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2009 και στην 
απαλλαγή των Εκκαθαριστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 
 
 

Με τιµή, 
 

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 
   
   
   
   

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆. 
ΦΕΣΣΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. 
 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΙΑ  Α. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.∆.Τ. ΑE 106909/2008 Α.∆.Τ. ΑΕ 562728/2007 Α.∆.Τ.  T 071699/1999 
   

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 
Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση των Εκκαθαριστών προς την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων που αποτελείται από δύο (2) σελίδες  είναι αυτή που 
αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία  8 Οκτωβρίου   2009.  

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
               Α.Μ. ΣΟΕΛ 14131 

         ΣΟΛ α.ε. 
           ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

             Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
                 Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 125 

 
 


