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ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 069568203000
(Α.Μ.Α.Ε. 67295/01ΑΤ/Β/08/540 )
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

Β.

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ.
ΙΙ.

ΙΙΙ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά µέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων

Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Α.

1.144,67
20.238,32
21.382,99

915,72
11.760,84
12.676,56

228,95
8.477,48
8.706,43

1.144,67
14.197,72
15.342,39

686,79
6.372,79
7.059,58

Ι.

457,88
7.824,93
8.282,81

IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
4. Έκτακτα αποθεµατικά
47.876,78
3.297,52
116.971,34
168.145,64

21.881,29
1.265,70
75.646,41
98.793,40

25.995,49
2.031,82
41.324,93
69.352,24

47.876,78
3.297,52
109.904,55
161.078,85

12.855,93
771,07
51.873,92
65.500,92

35.020,85
2.526,45
58.030,63
95.577,93

V. Aποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο χρήσεως εις νέο
VI. Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφ/ου
1. Καταθέσεις µετοχών ή εταίρων

Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

0,00
10.732,80
10.732,80

2.850,00
10.732,80
13.582,80

80.085,04

109.160,73

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV)

Γ.
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆.
ΙΙ.

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(45.421 ονοµαστικές µετοχές των € 10,00 )
1. Καταβληµένο

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως
10. Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
11α. Απαιτήσεις από Ελληνικό δηµόσιο
12. Λογαριασµοί δαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

133.385,11
2.000,00
14.300,00
0,00
0,00
184.047,48
106.574,08
4.878,49
445.185,16

113.838,59
0,00
0,00
85.300,00
3.424,10
21.370,01
19.534,20
0,00
243.466,90

Ι.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/σµός βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
8.Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

IV.

∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

47.427,58
153.493,61
200.921,19

5.042,09
4931,75
9.973,84

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙV)

646.106,35

253.440,74

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆)

734.897,82

370.884,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)

Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2012

Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2011

454.210,00

454.060,00

5,94

0,00

-2.490.508,48

-1.309.669,56

80.000,00

0,00

-1.956.292,54

-855.609,56

2.000,00

2.000,00

353.977,90
499.179,64
247.776,79
3.463,50
238.650,03
74.055,74
1.238.139,34
33.947,42
2.689.190,36
2.691.190,36

99.219,61
36.841,11
0,00
0,00
136.840,63
37.031,76
753.194,35
161.366,38
1.224.493,84
1.226.493,84

734.897,82

370.884,28

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Την 16-5-2012 µε την αριθµό ΕΜ-9137/2012 απόφαση του Αντιπεριφεριάρχη Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών εγκρίθηκε η απορρόφηση της "GROUP ELEVEN A.E. & ΣΙΑ Ο.Ε." µε ηµεροµηνία µεταχηµατισµού την 31/10/2011 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.
Από την ανωτέρω απορρόφηση προέκυψε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά € 150,00 µε έκδοση 15 νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 10,00 εκάστη . Συνεπεία των ανωτέρω τα κονδύλια της χρήσεως 2012 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της προηγουµένης .
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012- 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012

Ι.

ΙΙ.

Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ : 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµιές) εκµεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
92.596,03
2. Έκτακτες ζηµίες
11.747,55
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
89.726,69
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011

779.096,09
610.108,56
168.987,53
14.436,99
183.424,52
291.489,97
98.882,55
53,76
52.257,85

272.695,09
119.252,75
153.442,34
11.000,00
164.442,34
197.971,78
55.336,00

390.372,52
-206.948,00

1,13
6.058,42

-52.204,09
-259.152,09

29.014,79
1.506,09
30.520,88

194.070,27

Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµιά) χρήσεως
(-) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών)
προηγούµενων χρήσεων
(-) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµίων ) προηγουµένων
χρήσεων από απορρόφηση θυγατρικής βάσει Ν. 2166 / 1993
(-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων
Ζηµιά εις νέο

Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2011

-422.701,48

-155.583,40

-1.309.669,56

-1.154.086,16

-745.629,00
-12.508,44
-2.490.508,48

0,00
0,00
-1.309.669,56

-6.057,29
-94.922,73

0,00
29.821,36
29.821,36

-163.549,39
-422.701,48

30.763,34
30.763,34

253.307,78
-88.865,44

Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2012

4.021,42
0,00
86.460,61

90.482,03

-60.660,67
-155.583,40

23.500,30
0,00
-422.701,48

23.500,30

0,00
-155.583,40

Μαρούσι , 15 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. Φ 018392/01

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Σ. ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 612154/08

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.∆.Τ. Ξ 018643
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0017257 Α΄ Τάξης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «GROUP ELEVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «GROUP ELEVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2012 την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή , καθώς και το
σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, 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 .
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψε το εξής : Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές από ιδρύσεώς της. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματά της δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει ̟ προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των
προσαυξήσεων ̟ που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική ̟ πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης̟ που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «GROUP ELEVEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » κατά την 31
Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Θέμα Έμφασης
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 παρ. 1γ. του Κ.Ν. 2190/1920. Το θέμα αυτό αποτελεί σοβαρή ένδειξη
για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητάς της εταιρείας. Η Διοίκησή της έχει εκπονήσει σχετικό πρόγραμμα, το οποίο αναγράφεται στην παρ. 13 του Προσαρτήματος, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται
επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό .
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΠ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14321
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
Mέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125

