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ΙΙσσοολλοογγιισσµµόόςς  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σηµείωση 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 5 53.502 53.376 41.703 41.490
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 25.142 25.322 541 557
Επενδύσεις σε ακίνητα 23 8.222 8.225 - -
Επενδύσεις σε θυγατρικές 7 - - 98.885 98.885
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 8 70 195 - -
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 10.191 14.358 6.315 6.221
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 9 11.691 12.152 10.574 11.036
Λοιπές απαιτήσεις 603 582 - -

109.422 114.211 158.018 158.188

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 28.871 27.970 18.035 19.992
Πελάτες 156.405 201.852 79.758 97.138
Λοιπές απαιτήσεις 5.212 5.555 2.981 4.662
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων 10 155 181 155 181
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 14.503 13.139 13.104 13.103
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14.616 14.081 1.141 1.042

219.762 262.778 115.174 136.118
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση 24 - 753 - -
Σύνολο ενεργητικού 329.184 377.742 273.193 294.306

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 11 34.093 34.093 34.093 34.093
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 11 40.128 40.128 40.128 40.128
Λοιπά αποθεµατικά 6.277 6.891 9.643 10.056
Αδιανέµητα κέρδη 108.572 108.348 112.138 113.397

189.071 189.460 196.003 197.674
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 3.692 3.830 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 192.765 193.290 196.003 197.674

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.722 8.521 - -
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 3.862 3.714 921 908
Επιχορηγήσεις 88 89 88 89
Λοιπές υποχρεώσεις 1.865 5.423 - -

10.537 17.748 1.008 998

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές 48.141 49.542 29.508 30.511
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 105 - 105 -
Λοιπές υποχρεώσεις 31.323 39.787 5.985 8.720
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3.984 3.998 1.771 3.131
∆άνεια 12 42.329 73.377 38.813 53.271

125.882 166.704 76.181 95.634
Σύνολο υποχρεώσεων 136.419 184.452 77.190 96.631
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 329.184 377.742 273.193 294.306

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών της συνοπτικής ενδιάµεσης 
οικονοµικής πληροφόρησης. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  

Τρίµηνο 2009 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σηµείωση
1/1/2009 έως 

31/03/2009
1/1/2008 έως 

31/03/2008
1/1/2009 έως 

31/03/2009
1/1/2008 έως 

31/03/2008
Πωλήσεις 4 94.824 108.895 52.487 62.432
Κόστος Πωληθέντων (80.697) (95.190) (47.857) (57.389)

Μεικτό Κέρδος 14.127 13.705 4.630 5.043
Έξοδα διάθεσης (7.707) (6.701) (3.272) (2.935)
Έξοδα διοίκησης (5.387) (6.167) (2.570) (2.545)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 505 (487) 909 (256)
Λοιπά κέρδη / (ζηµιές) καθαρά (131) - (131) -
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 4 1.408 350 (434) (693)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 219 591 17 213
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) (1.231) (853) (961) (592)
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (1.011) (261) (944) (379)

Αναλογία Κερδών/ (Ζηµιών) Συγγενών Εταιρειών 8 (52) (45) - -

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ φόρων 345 45 (1.378) (1.072)
Φόρος εισοδήµατος 16 (712) (505) 119 167

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (369) (460) (1.259) (905)

Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους της µητρικής (184) (347) (1.259) (905)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (185) (113) - -

(369) (460) (1.259) (905)

Βασικά και µειωµένα 19 (0,0038) (0,0071)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη/ (Ζηµιές) ανά µετοχή που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής για την 
περίοδο (εκφρασµένα σε € ανά µετοχή)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών της συνοπτικής ενδιάµεσης 
οικονοµικής πληροφόρησης. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  σσυυννοολλιικκώώνν  εεσσόόδδωωνν  

 

1/1/2009 έως 
31/03/2009

1/1/2008 έως 
31/03/2008

1/1/2009 έως 
31/03/2009

1/1/2008 έως 
31/03/2008

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου (369) (460) (1.259) (905)

Λοιπά Συνολικά έσοδα / (ζηµιές) µετά από φόρους

Συναλλαγµατικές διαφορές (18) (150) -
Προβλέψεις υποτίµησης συµµετοχών (412) (2.411) (412) (2.373)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) 
περιόδου µετά από φόρους (799) (3.021) (1.671) (3.278)

Τα οποία αναλογούν σε :

Μετόχους της µητρικής (614) (2.908)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (185) (113)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών της συνοπτικής ενδιάµεσης 
οικονοµικής πληροφόρησης. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  κκααθθααρρήήςς  θθέέσσηηςς    

∆ικαιώµατα Σύνολο Ιδίων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αδιανέµητα 
Κέρδη

 Μειοψηφίας Κεφαλαίων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2008 74.221 7.438 149.355 892 231.906
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) 
περιόδου µετά από φόρους - (2.523) (385) (113) (3.021)

Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών και 
µεταβολή ποσοστών σε ήδη υπάρχουσες - - 1.305 3.765 5.070
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2008 74.221 4.915 150.275 4.544 233.955

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 74.221 6.891 108.348 3.830 193.291
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) 
περιόδου µετά από φόρους - (614) - (185) (799)
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών και 
µεταβολή ποσοστών σε ήδη υπάρχουσες - - 224 47 272

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2009 74.221 6.277 108.572 3.692 192.765

Σύνολο Ιδίων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αδιανέµητα 
Κέρδη

Κεφαλαίων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2008 74.221 10.655 158.936 243.813
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) 
περιόδου µετά από φόρους - (2.373) (905) (3.278)
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2008 74.221 8.282 158.031 240.535

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 74.221 10.056 113.397 197.674
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) 
περιόδου µετά από φόρους - (412) (1.259) (1.671)
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2009 74.221 9.643 112.138 196.003

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

 
 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών της συνοπτικής ενδιάµεσης 
οικονοµικής πληροφόρησης. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σηµείωση
01/01/2009 - 
31/03/2009

01/01/2008 - 
31/03/2008

01/01/2009 - 
31/03/2009

01/01/2008 - 
31/03/2008

Κέρδη / (Ζηµιές) Περιόδου (369) (460) (1.259) (905)
Προσαρµογές για:
Φόρο 16 712 505 (119) (167)
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 5 823 759 384 302
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 6 417 515 61 51
Αποµειώσεις 1 219 1 174
Ζηµιές / (Κέρδη) από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 52 - - -
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων & λοιπών 
επενδύσεων (13) 194 (13) 170
(Κέρδη)/ ζηµιές εύλογης αξίας παραγώγων χρηµατοοικονοµικών 
προιόντων 105 - 105 -
Έσοδα τόκων (219) (277) (17) (17)
Έξοδα τόκων 1.231 853 961 592
Έσοδα από µερίσµατα - (5) - (5)
Ζηµιές / (Κέρδη) από µεταβολή τρόπου ενοποίησης θυγατρικών 346 - - -
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (2) (20) (2) (2)
Συναλλαγµατικά κέρδη/ (ζηµιές) - (148) - -
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων κατεχόµενων προς πώληση 24 (197) - - -

2.887 2.136 102 193 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων (901) (7.960) 1.957 (5.776)
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων 45.769 3.684 16.598 2.437
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων (13.423) 337 (3.739) (1.955)
Αύξηση/ (µείωση) προβλέψεων - 158 - -
Αύξηση/ (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 148 198 12 30

31.593 (3.582) 14.829 (5.264)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 34.480 (1.446) 14.931 (5.071)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1.231) (853) (961) (592)
Καταβεβληµένοι φόροι (1.721) (1.540) (1.337) (1.280)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 31.528 (3.839) 12.633 (6.944)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων (996) (730) (624) (402)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (237) (219) (44) (40)
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 60 11 40 -
Μερίσµατα εισπραχθέντα - 5 - 5
Απόκτηση θυγατρικών, συνδεδεµένων, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων ή και αύξηση σε συµµετοχή αυτών - (76) - (122)
Πώληση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόµενων 
προς πώληση 950 - - -
Τόκοι εισπραχθέντες 219 277 17 17
Αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 73 - 73 -
Εισπράξεις από µεταβολές µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - 4.668 2.462 -
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 69 3.937 1.924 (542)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 12 2.000 - - 8.390
Εξοφλήσεις δανείων  12 (33.048) (2.089) (14.459) -

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (99) - -
Λοιπά (13) - - -
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (31.061) (2.188) (14.459) 8.390

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 536 (2.090) 99 904
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 14.081 20.328 1.042 2.419
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 14.616 18.238 1.141 3.323

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 7 έως 33 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών της συνοπτικής ενδιάµεσης 
οικονοµικής πληροφόρησης. 
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ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττηηςς  εεννδδιιάάµµεεσσηηςς  σσυυννοοππττιικκήήςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  

1. Γενικές πληροφορίες 

Η ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση περιλαµβάνει την ενδιάµεση εταιρική οικονοµική 
πληροφόρηση της Info-Quest A.E.B.E. (η «Εταιρεία») και την ενδιάµεση ενοποιηµένη οικονοµική 
πληροφόρηση της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») µε ηµεροµηνία 31 Μαρτίου 2009, σύµφωνα 
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»). Τα ονόµατα των θυγατρικών και 
συνδεδεµένων εταιρειών παρουσιάζονται στις Σηµειώσεις 7 ,8 και 20.  

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου είναι η διανοµή προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών, ο 
σχεδιασµός, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωµένων συστηµάτων και λύσεων τεχνολογίας, η παροχή κάθε 
είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και η παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφορών.   

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Αλβανία, στη Ρουµανία, στην Κύπρο, στην Βουλγαρία και στο 
Βέλγιο και οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

Η  ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Info-Quest 
A.E.B.E. την 18η Μαΐου 2009. 

Η οικογένεια του κ. Θεόδωρου Φέσσα κατέχει ποσοστό 73% επί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµό Αττικής, στο ∆ήµο Καλλιθέας, στην οδό Αλ. Πάντου 25.  Η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.quest.gr. 

2. Αρχές σύνταξης της συνοπτικής ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 

Ι) Βάση σύνταξης της οικονοµικής πληροφόρησης 

Η συνοπτική ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση της Info-Quest A.E.B.E. µε ηµεροµηνία 31 Μαρτίου 2009 
καλύπτει τους τρεις µήνες έως την 31 Μαρτίου 2009 και έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο («∆ΛΠ») 34 «Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις». 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση της συνοπτικής 
ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη 
σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου για την χρήση που έληξε στις 
31 ∆εκεµβρίου 2008.  

Η συνοπτική ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασµό µε τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2008 που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Οµίλου 
www.quest.gr. 

Η συνοπτική ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση έχει συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 
όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών 
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 
την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη 
διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη 
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δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα 
µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.  

∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στην οικονοµική πληροφόρηση και των αντίστοιχων ποσών 
στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

ΙΙ) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

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

Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση  31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και 
εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά 
απαιτεί αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι 
συναλλαγές µε µη µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι 
οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικού εισοδήµατος). Ο 
Όµιλος έχει αποφασίσει να παρουσιάζει δύο καταστάσεις. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί µε βάση τις απαιτήσεις του αναθεωρηµένου προτύπου. 

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν 
µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας 
οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε 
βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η τροποποίηση δεν είχε καµία επίδραση στον αριθµό των τοµέων 
που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ∆ανεισµού»  

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη 
έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε 
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να 
µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η τροποποίηση κατά την εξεταζόµενη περίοδο καθώς και την 
αντίστοιχη προηγούµενη δεν έχει επίδραση στον Όµιλο, καθώς όλο το κόστος δανεισµού του Οµίλου 
αναφέρεται σε βραχυπρόθεσµες τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις που αφορούν κεφάλαιο κίνησης.  

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις 
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την 
εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν 
όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια 
την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. H τροποποίηση 
δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) 
«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή 
“puttable” µέσο)   

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») 
και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται 
συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών 
αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 
στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.   

∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» – Αντισταθµισµένα 
στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης  

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών 
ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στον 
Όµιλο καθώς δεν ακολουθεί  λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση  31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΕΕΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας 
όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στον Όµιλο. 

∆ΕΕΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας  

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις 
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. 
όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το 
έσοδο  ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία 
διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση.  Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο. 

∆ΕΕΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που 
προκύπτει από  καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους όρους για λογιστική 
αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία 
οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα 
αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν 
έχει εφαρµογή στον Όµιλο, καθώς ο Όµιλος δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση 
σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό.  

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009  

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιουλίου 2009)  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 
οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου 
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στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές 
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων 
µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το 
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να 
καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για 
τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες 
οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και 
συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε 
εφαρµογή. 

 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά από την χρήση  31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΕΕΧΑ 17- ∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους » (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) 
διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά 
τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους 
µετόχους την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Ο Όµιλος θα 
εφαρµόσει την διερµηνεία από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 

∆ΕΕΧΑ 18-  «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες » (εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις 
περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα 
λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να 
χρησιµοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, η οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο 
για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή 
στον Όµιλο. 

3. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

• Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες αφορούν φόρο 
εισοδήµατος. 

Απαιτείται κρίση από τον Όµιλο για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος.  Υπάρχουν 
πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός του φόρου είναι αβέβαιος.  Εάν 
ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 
εισοδήµατος και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.  

• Καθοριστικές κρίσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών 

∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την εφαρµογή των 
λογιστικών αρχών. 
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4. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

O Όµιλος διαχωρίζεται σε τρεις επιχειρηµατικούς τοµείς: 

(1) Υπηρεσίες και εξοπλισµός πληροφορικής 

(2) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  

(3) Ταχυδροµικές υπηρεσίες 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για τους 3 µήνες έως 31 Μαρτίου 2009 και 31 Μαρτίου 2008 έχουν ως εξής: 

 3 µήνες έως 31 Μαρτίου 2009 (Ποσά σε  χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδροµικές 

δραστηριότητες Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 79.775 59 20.222 100.055
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (5.138) - (94) (5.231)
Καθαρές πωλήσεις 74.637 59 20.128 94.824

Λειτουργικά κέρδη/ (ζηµιές) 1.002 (13) 781 1.771
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)/ έσοδα (1.187) 27 128 (1.032)
Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων (185) 14 910 739
Φόρος εισοδήµατος (499) - (214) (712)
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) από αναφερόµενους τοµείς (684) 14 696 26

Λειτουργικά κέρδη / (ζηµιές) από µη κατανεµηµένες δραστηριότητες (343)
Αναλογία Κερδών Συνδεδεµένων Εταιρειών από µη κατανεµηµένες δραστηριότητες (52)

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) (369)  
 

3 µήνες έως 31 Μαρτίου 2008 (Ποσά σε  χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδροµικές 

δραστηριότητες Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 93.371 4.096 19.675 117.143
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (8.025) (115) (108) (8.248)
Καθαρές πωλήσεις 85.346 3.981 19.567 108.895

Λειτουργικά κέρδη/ (ζηµιές) 542 (538) 868 871
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)/ έσοδα (331) (118) 165 (284)
Αναλογία Κερδών Συνδεδεµένων Εταιρειών (45) - - (45)
Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων 166 (657) 1.033 543
Φόρος εισοδήµατος (312) - (193) (505)
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) από αναφερόµενους τοµείς (146) (657) 840 38
Λειτουργικά κέρδη / (ζηµιές) από µη κατανεµηµένες δραστηριότητες (498)
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) (460)  
 
 
Οι µεταβιβάσεις και οι συναλλαγές µεταξύ των τοµέων πραγµατοποιούνται µε πραγµατικούς εµπορικούς όρους 
και συνθήκες, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν για συναλλαγές µε τρίτους. 
Το µη κατανεµηµένο αφορά κυρίως θυγατρικές του Οµίλου που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα  
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.  
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5. Ενσώµατα Πάγια 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
µέσα & µηχ/κός 

εξοπλισµός

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ - Κόστος

1 Ιανουαρίου 2008 49.696 3.059 25.028 77.784
Συναλλαγµατικές διαφορές - (5) 4 (1)
Προσθήκες 2.484 1.093 2.553 6.130
Πωλήσεις/ διαγραφές - (163) (1.478) (1.641)
Ανακατανοµές (9) 10 (1) -

31 ∆εκεµβρίου 2008 52.170 3.995 26.106 82.272

1 Ιανουαρίου 2009 52.170 3.995 26.106 82.272
Συναλλαγµατικές διαφορές - (2) (1) (3)
Προσθήκες 348 223 425 996
Πωλήσεις/ διαγραφές (5) (48) (64) (116)

31 Μαρτίου 2009 52.513 4.168 26.466 83.148

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2008 (5.422) (2.147) (19.441) (27.010)
Συναλλαγµατικές διαφορές - (1) 1 -
Αποσβέσεις περιόδου (1.015) (173) (2.039) (3.227)
Πωλήσεις/ διαγραφές - 123 1.220 1.343
Ανακατανοµές - (3) 3 -

31 ∆εκεµβρίου 2008 (6.437) (2.200) (20.256) (28.894)

1 Ιανουαρίου 2009 (6.437) (2.200) (20.256) (28.894)
Συναλλαγµατικές διαφορές - 1
Αποσβέσεις περιόδου (285) (56) (482) (823)
Πωλήσεις/ διαγραφές - 28 43 71

31 Μαρτίου 2009 (6.722) (2.228) (20.695) (29.645)

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 45.733 1.793 5.850 53.376

Αναπόσβεστη αξία την 31 Μαρτίου 2009 45.791 1.939 5.771 53.502  
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
µέσα & µηχ/κός 

εξοπλισµός
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Κόστος

1 Ιανουαρίου 2008 41.542 1.580 6.774 49.896
Προσθήκες 2.024 81 1.290 3.396
Πωλήσεις/ διαγραφές - (81) (50) (130)
Ανακατανοµές (10) - 10 -

31 ∆εκεµβρίου 2008 43.557 1.581 8.024 53.161

1 Ιανουαρίου 2009 43.557 1.581 8.024 53.161
Προσθήκες 325 10 288 624
Πωλήσεις/ διαγραφές - (22) (18) (40)

31 Μαρτίου 2009 43.882 1.569 8.294 53.745

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2008 (4.133) (1.172) (5.116) (10.421)
Αποσβέσεις περιόδου (839) (40) (456) (1.335)
Πωλήσεις/ διαγραφές - 74 10 84

31 ∆εκεµβρίου 2008 (4.972) (1.138) (5.562) (11.672)

1 Ιανουαρίου 2009 (4.972) (1.138) (5.562) (11.672)
Αποσβέσεις περιόδου (241) (10) (134) (384)
Πωλήσεις/ διαγραφές - - 13 13

31 Μαρτίου 2009 (5.212) (1.149) (5.682) (12.043)

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 38.585 442 2.462 41.490

Αναπόσβεστη αξία την 31 Μαρτίου 2009 38.670 419 2.614 41.703  
 

Για την χρήση του 2008 το ποσό των προσθηκών στην Εταιρεία στην κατηγορία «Οικόπεδα & Κτίρια» ευρώ 
2.024 χιλ. και το ποσό στην κατηγορία «Έπιπλα και εξαρτήµατα» ύψους ευρώ 1.290 χιλ. αφορά κυρίως στην 
αποπεράτωση και στον  εξοπλισµό του νέου κτιρίου της Εταιρείας στην Καλλιθέα επί της οδού Αλ.Πάντου 19-
23. 
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Υπεραξίες

∆ικαιώµατα 
βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας Λογισµικό Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ - Κόστος
1 Ιανουαρίου 2008 19.061 22.246 12.597 53.903
Προσθήκες - - 412 412
Απόκτηση Θυγατρικών / Αύξηση ποσοστού 760 - - 760

Πωλήσεις/ διαγραφές - - (1.231) (1.231)
Αποµείωση (11.662) - - (11.662)
Ανακατανοµές - 391 6 397

31 ∆εκεµβρίου 2008 8.158 22.637 11.784 42.579

1 Ιανουαρίου 2009 8.158 22.637 11.784 42.579
Προσθήκες - - 236 236
Απόκτηση Θυγατρικών / Αύξηση ποσοστού - - - -
Πωλήσεις/ διαγραφές - - - -
Αποµείωση - - - -
Ανακατανοµές - - - -

31 Μαρτίου 2009 8.158 22.637 12.020 42.815

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2008 (4.331) (1.135) (10.783) (16.249)
Αποσβέσεις περιόδου - (920) (710) (1.630)

Πωλήσεις/ διαγραφές - - 625 625
Ανακατανοµές - - (3) (3)

31 ∆εκεµβρίου 2008 (4.331) (2.054) (10.872) (17.257)

1 Ιανουαρίου 2009 (4.331) (2.054) (10.872) (17.257)
Αποσβέσεις περιόδου - (224) (193) (417)
Πωλήσεις/ διαγραφές - - - -
Ανακατανοµές - - - -

31 Μαρτίου 2009 (4.331) (2.278) (11.065) (17.674)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 3.827 20.582 912 25.322

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2009 3.827 20.359 955 25.142

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Λογισµικό Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Κόστος
1 Ιανουαρίου 2008 4.071 4.071
Προσθήκες 313 313

31 ∆εκεµβρίου 2008 4.384 4.384

1 Ιανουαρίου 2009 4.384 4.384
Προσθήκες 44 44

31 Μαρτίου 2009 4.429 4.429

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2008 (3.611) (3.611)
Αποσβέσεις περιόδου (216) (216)

31 ∆εκεµβρίου 2008 (3.827) (3.827)

1 Ιανουαρίου 2009 (3.827) (3.827)
Αποσβέσεις περιόδου (61) (61)

31 Μαρτίου 2009 (3.888) (3.888)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 557 557

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2009 541 541  



 
Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική 

Πληροφόρηση

Τρίµηνο 2009
 

- 15 - 

 

Κατά την χρήση του 2008 η µεταβολή της υπεραξίας οφείλεται στην απόκτηση του 2,11% (Σηµείωση 7) µε 
αγορά 459.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών εκδόσεως της ACS Α.Ε.Ε. και στην αποµείωση της 
σχηµατισθείσας κατά το 2007 υπεραξίας ύψους ευρώ 11.504 χιλ. από την κατανοµή του τιµήµατος εξαγοράς 
της εταιρείας Unisystems.    

 
 

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/3/2009 31/12/2008

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 98.885 133.114
Ανακατανοµή ως θυγατρική - -
Προσθήκες 1.806
Πωλήσεις / διαγραφές - (6.014)
Αποµείωση - (30.021)

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 98.885 98.885

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

1. Κατά τη διάρκεια του A΄ τριµήνου 2009 δεν υπήρξαν σηµαντικές µεταβολές στις επενδύσεις σε 
θυγατρικές της Εταιρίας. 

2. Κατά την διάρκεια της προηγούµενης χρήσης ο Όµιλος προέβη στις ακόλουθες επενδυτικές κινήσεις: 

Η προσθήκη ποσού ευρώ 1.806 χιλ οφείλεται κυρίως στην από 6 Νοεµβρίου 2008 αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Quest Cyprus ύψους ευρώ 615 χιλ. και στην από 8 Απριλίου 2008, 
εξαγορά 459.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών εκδόσεως της ACS Α.Ε.Ε.. Η Εταιρεία κατέχει πλέον 
18.937.500 κοινές ονοµαστικές µετοχές εκδόσεως της ΑCS Α.Ε.Ε. επί συνόλου 18.997.500, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν 99,68% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιµες Πηγές (ΑΠΕ), πραγµατοποίησε εντός του Φεβρουαρίου 2008 αύξηση του µετοχικού της 
κεφαλαίου µε παραίτηση των παλαιών µετόχων ύψους € 4.668.300 όπως αποφασίστηκε στην έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.» στις 27.02.2008. Την εν λόγω αύξηση 
κάλυψε πλήρως η εταιρεία «Thrush Investment Holdings Ltd.», σύµφωνα µε την από 14/2/2008 υπογραφείσα 
σύµβαση µεταξύ των εταιρειών «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» και «Thrush Investment Holdings Ltd». Με την 
ολοκλήρωση της παραπάνω αύξησης κεφαλαίου, η εταιρεία «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» κατέχει ποσοστό 55% και η 
εταιρεία «Thrush Investment Holdings Ltd» κατέχει ποσοστό 45% του µετοχικού κεφαλαίου της «Quest 
Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.». 

Το ποσό των ευρώ (6.014) χιλ. στο κονδύλι των «Πωλήσεις / ∆ιαγραφές» αφορά σε µείωση µετοχικού 
κεφαλαίου της Θυγατρικής εταιρείας ACS Α.Ε.Ε. ποσού ευρώ 4.950 χιλ. καθώς και σε πωλήσεις συµµετοχών 
της Εταιρείας σε θυγατρικές.  
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Τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρείας σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 

 

31 Μαρτίου 2009

Επωνυµία Κόστος Αποµείωση Αξία Ισολογισµού
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συµµετοχής
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
UNISYSTEMS A.Ε. 98.405 28.042 70.362 Ελλάδα 100,00%
ACS Α.Ε.Ε. 20.045 - 20.045 Ελλάδα 99,68%
ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ A.E. 3.429 3.369 59 Ελλάδα 82,54%
UNITEL ΗΕLLAS Α.Ε. 23.619 21.334 2.285 Ελλάδα 100,00%
U - YOU AE 60 - 60 Ελλάδα 100,00%
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ A.E.Β.Ε. 5.197 - 5.197 Ελλάδα 55,00%
INFO QUEST CYPRUS Ltd 1.414 538 877 Κύπρος 100,00%

152.169 53.284 98.885  
 

31 ∆εκεµβρίου 2008

Επωνυµία Κόστος Αποµείωση Αξία Ισολογισµού
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συµµετοχής
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

UNISYSTEMS A.Ε. 98.405 28.042 70.362 Ελλάδα 100,00%
ACS ΑΕΕ 20.045 - 20.045 Ελλάδα 99,68%
ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ A.E. 3.429 3.369 59 Ελλάδα 82,54%
UNITEL ΗΕLLAS ΑΕ 23.619 21.334 2.285 Ελλάδα 100,00%
U - YOU AE 60 - 60 Ελλάδα 100,00%
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ AEΒΕ 5.197 - 5.197 Ελλάδα 55,00%
INFO QUEST CYPRUS Ltd 1.414 538 877 Κύπρος 100,00%

152.169 53.284 98.885  
 

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, στην ενοποιηµένη οικονοµική πληροφόρηση συµπεριλαµβάνονται οι έµµεσες 
θυγατρικές όπως παρατίθενται παρακάτω : 

 

• H 100% θυγατρική της «ACS A.E.E.», «ACS Courier SH.pk.» που εδρεύει στην Αλβανία. 

• Οι θυγατρικές της «Quest Ενεργειακή A.E.Β.Ε.»: «Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αµαλία Α.Ε.» 
(θυγατρική 94,87%), «Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε.» (θυγατρική 94,87%), 
«Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.» (θυγατρική 90%), «Quest Solar» (θυγατρική 100%), 
Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), «Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης 
Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%) και η «Quest Αιολική ∆ιστόµου Μεγάλο πλάι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 
98,67%).   

• Οι θυγατρικές της «Info Quest Cyprus Ltd»: «Unisystems information technology systems SLR» όπως 
µετονοµάστηκε από «Quest Rom Systems Integration & Services Ltd» που εδρεύει στη Ρουµανία 
(100% θυγατρική) και την «Unisystems Bulgaria Ltd» (θυγατρική 100%).  

• Η θυγατρική της εταιρείας «Unisystems Α.Ε.Ε.», «Uni-Nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ελλάς Α.Ε.» 
(θυγατρική 70%).  

Όλες οι θυγατρικές (άµεσες και έµµεσες) της Εταιρείας καθώς και η µέθοδος ενοποίησης τους παρατίθενται 
επίσης και στην Σηµείωση 20 (Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις).   

Η έµµεση συµµετοχή της Εταιρείας στην εταιρεία «Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.», κατόπιν της 
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Quest Ενεργειακή A.E.Β.Ε.», διαµορφώνεται σε 49,5% και 
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λόγω του ότι η Εταιρεία ελέγχει πλήρως και κατέχει το 55% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Quest 
Ενεργειακή A.E.Β.Ε.», της οποίας είναι θυγατρική η «Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.», η τελευταία 
ενοποιείται πλήρως.  

 

8. Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 195 202 - -
Προσθήκες (73) 337 - -
Αναλογία Κερδών / (Ζηµιών) Συγγενών εταιρειών (52) (344) - -

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 70 195 - -

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Σε επίπεδο Οµίλου συµπεριλαµβάνονται η διαµέσου της κατά 55% θυγατρικής εταιρείας «Quest Ενεργειακή 
A.E.Β.Ε.» εταιρεία «Ανεµοπύλη Ελληνογαλλική Α.Ε.Β.Ε.» (θυγατρική 50%) και οι θυγατρικές της : Quest 
Αιολική Μαρµαρίου Τρίκορφο Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγκάθι Ε.Π.Ε.» 
(θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίζα Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου 
Αγ .Απόστολοι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίγανη Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,3%), 
«EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Θράκη 1 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%), «EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ 
Ροδόπη 1 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%), «EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Ροδόπη 3 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%), 
«EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Ροδόπη 2 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%) , «Quest Αιολική Μαρµαρίου Πύργος 
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» όπως µετονοµάστηκε από «Quest Ανανεώσιµες πηγές Ενέργειας Μονοπρόσωπη 
Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Λιαπούρθι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest 
Αιολική Μαρµαρίου Περιστέρι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,3%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Ταξιάρχες 
Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,33%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Πλάτανος Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest 
Αιολική Μαρµαρίου Χελώνα Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%) και η «Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα Ε.Π.Ε.» 
(θυγατρική 77,3%). 

 Η εταιρεία «Ανεµοπύλη Ελληνογαλλική Α.Ε.Β.Ε.» και οι ανωτέρω θυγατρικές της ενοποιούνται µε την 
µέθοδο της καθαρής θέσης καθώς αυτή τελεί υπό κοινό έλεγχο µε την Γαλλική εταιρεία EDF-EN.   
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31 Μαρτίου 2009

Επωνυµία Ενεργητικό Υποχρεώσεις Πωλήσεις Κέρδη
Ποσοστό 

συµµετοχής
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. 938 15 - (35) 27,50% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ 38 79 - (6) 31,76% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγκάθι ΕΠΕ 47 191 - (19) 31,76% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ 31 54 - (4) 31,76% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίγανη ΕΠΕ 68 120 - (11) 31,54% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίζα ΕΠΕ 12 81 - (11) 31,76% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Πύργος ΕΠΕ 32 82 - (9) 32,31% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ 36 65 - (5) 31,76% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Περιστέρι ΕΠΕ 54 101 - (7) 31,54% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ.Ταξιάρχες ΕΠΕ 17 49 - (34) 31,54% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Πλάτανος ΕΠΕ 33 83 - (8) 31,75% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Χελώνα ΕΠΕ 24 112 - (11) 31,75% Ελλάδα
Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα ΕΠΕ 37 84 - (6) 31,54% Ελλάδα
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ 72 15 - (0) 26,13% Ελλάδα
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 1 ΕΕ 30 41 - (0) 26,13% Ελλάδα
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 2 ΕΕ 47 53 - (0) 26,13% Ελλάδα
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 3 ΕΕ 27 26 - (0) 26,13% Ελλάδα

1.542 1.252 - (168)

31 ∆εκεµβρίου 2008

Επωνυµία Ενεργητικό Υποχρεώσεις Πωλήσεις Κέρδη
Ποσοστό 

συµµετοχής
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

PARKMOBILE HELLAS A.Ε. 1.618 1.576 436 (634) 40,00% Ελλάδα
ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. 969 11 - (42) 27,50% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ 42 77 - (70) 31,76% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγκάθι ΕΠΕ 10 135 - (157) 31,76% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ 33 51 - (37) 31,76% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίγανη ΕΠΕ 59 100 - (45) 31,58% Ελλάδα
Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίζα ΕΠΕ 50 108 - (94) 31,76% Ελλάδα
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ 66 34 - (4) 26,13% Ελλάδα
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 1 ΕΕ 33 4 - (2) 26,13% Ελλάδα
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 3 ΕΕ 26 12 - (4) 26,13% Ελλάδα

2.907 2.109 436 (1.089)  
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9. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 12.152 15.396 11.036 14.250
Αποµείωση - (2.000) - (2.000)
Προσθήκες 3 - 3 -
Πωλήσεις/ διαγραφές (76) (29) (76) -
Προσαρµογή σε εύλογη αξία (388) (1.214) (388) (1.214)

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 11.691 12.152 10.574 11.036

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 11.691 12.152 10.574 11.036
11.691 12.152 10.574 11.036

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν κυρίως µη εισηγµένες 
µετοχές. Η εύλογη αξία των µη εισηγµένων µετοχών προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και 
παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της οικονοµικής πληροφόρησης. Η 
εύλογη αξία των εισηγµένων µετοχών προσδιορίζεται από τις δηµοσιευµένες τιµές προσφοράς που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία της οικονοµικής πληροφόρησης. Η αξία των διαθεσίµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στον Όµιλο και την Εταιρεία αφορά κατά ποσό € 8.914 χιλ., την κλειόµενη 
περίοδο αλλά και την προηγούµενη χρήση, σε συµµετοχές της Εταιρείας σε επενδύσεις µε ποσοστό που 
κυµαίνεται ανάµεσα στο 25% και 38%. Eντούτοις, η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να ασκήσει σηµαντική επιρροή 
σε αυτές, αφού οι λοιποί µέτοχοι είτε µεµονωµένα είτε σε συµφωνία µεταξύ τους τις ελέγχουν. Για τον λόγο 
αυτό η Εταιρεία ταξινοµεί τις εταιρείες ΙΑΣΩΝ Πληροφορική Α.Ε. (Συµµετοχή 33,50%), ΕΦΕΚΤ Εφαρµογές 
πληροφορικής ΑΕΕ (Συµµετοχή 38%), ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ 
(Συµµετοχή 35,48%) και TEKA Systems ΑΕ (Συµµετοχή 25%) στην κατηγορία διαθέσιµα για πώληση 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.    

Η ανωτέρω προσαρµογή σε εύλογη αξία ύψους € (388) χιλ για το Α΄ τρίµηνο 2009 και € (1.214) χιλ. αφορά 
πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών στην καθαρή θέση της Εταιρείας από τίτλους εισηγηµένους σε 
χρηµαταγορές εξωτερικού. Επιπλέον κατά την διάρκεια του 2008 πραγµατοποιήθηκε αποµείωση ύψους € 
(2.000) χιλ. που αφορά τµηµατική διαγραφή µέσω των αποτελεσµάτων συµµετοχής της Εταιρείας σε εισηγµένη 
Εταιρεία στο εξωτερικό.   

 

10. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 181 917 181 917
Προσθήκες - 77 - 77
Πωλήσεις/ διαγραφές - (441) - (441)
Προσαρµογή σε εύλογη αξία (26) (372) (26) (372)

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 155 181 155 181

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ
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Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης των Αποτελεσµάτων 
περιλαµβάνουν εισηγµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται 
από τις δηµοσιευµένες τιµές προσφοράς που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της οικονοµικής πληροφόρησης. 

11. Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Αριθµός 
µετοχών

Κοινές 
µετοχές

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2008 48.705.220 34.093 40.128 74.221
31 ∆εκεµβρίου 2008 48.705.220 34.093 40.128 74.221

1 Ιανουαρίου 2009 48.705.220 34.093 40.128 74.221
31 Μαρτίου 2009 48.705.220 34.093 40.128 74.221  

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 34.093.654 διαιρούµενο σε 48.705.220 κοινές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας € 0,70 ανά µετοχή. 

12. ∆ανεισµός 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός 42.329 73.377 38.813 53.271
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - - - -

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 42.329 73.377 38.813 53.271

Σύνολο δανείων 42.329 73.377 38.813 53.271

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Ο Όµιλος έχει εγκεκριµένες γραµµές χρηµατοδότησης µε πιστωτικά ιδρύµατα ύψους ευρώ 144 εκατ. και η 
Εταιρεία ύψους ευρώ 98 εκατ.  

 

Η µεταβολή του δανεισµού της Εταιρείας και του Οµίλου έχει ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 73.377 57.145 53.271 35.344
Εξοφλήσεις δανείων (33.048) (1.704) (14.459) -
Εισπράξεις από δάνεια 2.000 17.936 - 17.927
Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 42.329 73.377 38.813 53.271

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

13. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις 
και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της από τις οποίες δεν αναµένεται 
να προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 
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Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008

Υποχρεώσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτές 127 43 127 43
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεων µε πελάτες 44.446 47.195 1.139 1.639
Εγγυήσεις σε Τράπεζες υπέρ θυγατρικών 5.133 6.133 4.333 5.333
Λοιπές 44.124 40.926 - -

93.830 94.298 5.599 7.015

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Εκτός των ανωτέρω θεµάτων υπάρχουν και τα εξής συγκεκριµένα θέµατα: 

(α) Σύµφωνα µε την από ηµεροµηνία 30 ∆εκεµβρίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων της εταιρείας UNITEL Α.Ε., η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση, γιατί λόγω των επιχειρηµατικών 
σχεδίων των µετόχων, δεν υφίσταται πλέον ο λόγος για τον οποίον συνεστήθη. 

(β) Σύµφωνα µε την από ηµεροµηνία 10/12/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
εταιρείας Ιωνική Επίνοια Α.Ε., η εταιρεία από 31/12/2007 τίθεται σε εκκαθάριση, γιατί λόγω των 
επιχειρηµατικών σχεδίων των µετόχων, δεν υφίσταται πλέον ο λόγος για τον οποίον συνεστήθη. 

(γ) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές αφού παραµένουν ανέλεγκτες 
προηγούµενες φορολογικές χρήσεις. Η Σηµείωση 20 παρουσιάζει τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για κάθε 
εταιρεία του Οµίλου. 

(δ) Υπάρχει επίδικη απαίτηση αποζηµίωσης θυγατρικής (ACS Α.Ε.Ε.) από αγωγή που έχει ασκηθεί προς 
τρίτους για αθέµιτο ανταγωνισµό ποσού € 20,4 εκ. περίπου η οποία απερρίφθη στο Πολυµελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών και το Εφετείο Αθηνών. Εναντίον της αποφάσεως του Εφετείου έχει ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του 
Αρείου Πάγου, η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί µετά από αναβολή την 16/11/2009. Για την ανωτέρω 
δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη στα βιβλία της εταιρείας ACS A.E.E. 

Επιπρόσθετα υπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις εταιρειών του Οµίλου από τις οποίες η ∆ιοίκηση εκτιµά 
ότι δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

 

14. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

Ο δανεισµός θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου είναι εξασφαλισµένος µε εγγυήσεις που έδωσε η Εταιρεία. ∆εν 
υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις επί των οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρείας και του Οµίλου.  

15. Ανειληµµένες υποχρεώσεις 
Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις  

Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, οι κεφαλαιουχικές 
δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί για τον Όµιλο µε ηµεροµηνία 31 Μαρτίου 2009 είναι   
€ 536 χιλ. 

Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων 

Ο Όµιλος µισθώνει µηχανολογικό εξοπλισµό µε λειτουργικές µισθώσεις. Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά 
µισθώµατα σύµφωνα µε τις λειτουργικές µισθώσεις έχουν ως εξής: 
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∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008
Έως 1 έτος 605 495 242 264
Από 1-5 έτη 720 859 369 679

1.325 1.354 611 943

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

16. Φόρος Εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας και του Οµίλου την περίοδο µέχρι την 31 Μαρτίου 2009  και 31 Μαρτίου  
2008 ήταν : 

 

Επιπλέον η συσσωρευµένη πρόβλεψη για µελλοντική φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας και του Οµίλου 
σχετικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ήταν µε 31 Μαρτίου 2009 και 31 ∆εκεµβρίου 2008 ως 
ακολούθως: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/3/2009 31/12/2008 31/3/2009 31/12/2008

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις 1.353 1.428 - -

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις διότι για την µη ελεγµένη 
φορολογικά χρήση του 2008 και για το Α΄ τρίµηνο 2009 παρουσιάζει φορολογικές ζηµίες και οι ενδεχόµενες 
διαφορές που θα προκύψουν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο θα µειώσουν τις φορολογικές ζηµίες και δεν 
θα επιβαρύνουν περαιτέρω τα αποτελέσµατα.      

Ο τρέχον φόρος εισοδήµατος έχει υπολογισθεί µε βάσει τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή της χρήσης 
2009, 25% (2008, 25%) για την µητρική εταιρεία και τις θυγατρικές του εσωτερικού. Σχετικά µε τις θυγατρικές 
της Εταιρείας όπου είναι εγκατεστηµένες στο εξωτερικό, για τον υπολογισµό της τρέχουσας φορολογικής 
επιβάρυνσης εφαρµόζονται οι τοπικοί φορολογικοί συντελεστές. O φόρος επί των κερδών προ φόρων της 
Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε εάν χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό 
φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρείας. 

Επιπλέον για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας έχει ληφθεί υπόψη, στο βαθµό που αυτό 
απαιτείται, η σταδιακή αλλαγή των φορολογικών συντελεστών από την χρήση 2010 έως την χρήση 2014 από 
24% σε 20%.     

17. Μερίσµατα  
 
∆εν υφίσταται πρόταση για διανοµή µερίσµατος . 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2009 έως 

31/03/2009
1/1/2008 έως 

31/03/2008
1/1/2009 έως 

31/03/2009
1/1/2008 έως 

31/03/2008
Φόρος χρήσης (164) (289) - (43)
Αναβαλλόµενος φόρος (548) (216) 119 210

Σύνολο (712) (505) 119 167

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ



 
Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική 

Πληροφόρηση

Τρίµηνο 2009
 

- 23 - 

18. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2009 έως 

31/03/2009
1/1/2008 έως 

31/03/2008
1/1/2009 έως 

31/03/2009
1/1/2008 έως 

31/03/2008

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών προς: 175 347 3.114 4.896

  -Unisystems - - 2.888 4.482

  -ACS - - 35 33

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 17 36

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - -

  -Λοιπές συνδεόµενες 175 347 175 345

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 258 476 2.810 3.990

  -Unisystems - - 2.526 3.507

  -ACS - - 2 1

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 22 19

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 13 3

  -Λοιπές συνδεόµενες 258 476 246 460

433 823 5.924 8.886

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών από: 614 524 431 591

  -Unisystems - - 3 68

  -ACS - - -

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 6 -

  -Λοιπές συνδεόµενες 614 524 422 524

Αγορές υπηρεσιών από: 46 27 127 93

  -Unisystems - - 70 9

  -ACS - - 57 84

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - -

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόµενες 46 27 - -

659 551 559 684

iii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 873 1.280 296 296

873 1.280 296 296

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ
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iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών/µερίσµατα

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/3/2009 31/3/2008 31/3/2009 31/3/2008

Απαιτήσεις από:

  -Unisystems - - 5.402 12.200

  -ACS - - 14 21

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 49 58
  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 36 1
  -Λοιπές συνδεόµενες 1.250 453 391 444

1.250 453 5.892 12.723

Υποχρεώσεις προς :

  -Unisystems - - 103 93

  -ACS - - 23 41

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - -
  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 8 2
  -Λοιπές συνδεόµενες 417 457 211 273

417 457 346 409

v)   Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - - -

vi)   Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης - - - -

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεµένα µέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύµφωνα 
µε τους τιµοκαταλόγους που ισχύουν για µη συνδεδεµένα µέρη. 

19. Κέρδη ανά µετοχή 

Βασικά και µειωµένα 

Τα βασικά και µειωµένα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους/ (ζηµιάς) που 
αναλογεί στους µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια 
της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση. 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2009 έως 

31/03/2009
1/1/2008 έως 

31/03/2008
Κέρδη/ (Ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογούν 
στους µετόχους της µητρικής (183) (347)
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών (σε χιλ τεµάχια) 48.705 48.705

Βασικά και µειωµένα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) (0,0038) (0,0071)

O ΟΜΙΛΟΣ

 

∆ιακοπείσες δραστηριότητες 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2009 έως 

31/03/2009
1/1/2008 έως 

31/03/2008
(Ζηµιές) από διακοπείσες δραστηριότητες που αναλογούν στους 
µετόχους της µητρικής - -
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών (σε χιλ τεµάχια) 48.705 48.705
Βασικά και µειωµένα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) - -

O ΟΜΙΛΟΣ
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Σύνολο συνεχιζόµενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2009 έως 

31/03/2009
1/1/2008 έως 

31/03/2008
Κέρδη/ (Ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (183) (347)
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών (σε χιλ τεµάχια) 48.705 48.705
Βασικά και µειωµένα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) (0,0038) (0,0071)

O ΟΜΙΛΟΣ
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20. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου είναι οι εξής: 

Επωνυµία Χώρα 
εγκατάστασης

Άµεσο 
ποσοστό 

συµµετοχής

Έµµεσο 
ποσοστό 

συµµετοχής

Μέθοδος 
ενοποίησης

Ανέλεγκτες 
Φορολογικά 
Χρήσεις

** Info-Quest A.E.B.E. - - - - 2008

* Unisystems Α.Ε. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2008
- UNI-NORTEL Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα 70,00% 70,00% Ολική 2007-2008
- Parkmobile Hellas A.E. Ελλάδα 40,00% 40,00% Καθαρή Θέση 2007-2008

* ACS A.E. Ελλάδα 99,68% 99,68% Ολική 2007-2008
- ACS Courier SH.p.k. Αλβανία 100,00% 99,68% Ολική 2005-2008

* Quest Ενεργειακή Κτηµατική ΑΕΒΕ Ελλάδα 55,00% 55,00% Ολική 2007-2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πύργος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ελλάδα 20,00% 11,00% Καθαρή Θέση 2007-2008
- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αµαλία Α.Ε. Ελλάδα 94,87% 52,18% Ολική 2001-2008
- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε. Ελλάδα 94,87% 52,18% Ολική 2001-2008
- Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε. Ελλάδα 90,00% 49,50% Ολική 2006-2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 18,67% 10,27% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 18,67% 10,27% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 18,67% 10,27% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 18,67% 10,27% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική ∆ιστόµου µεγάλο πλάι ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2008
- Quest Solar Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ελλάδα 100,00% 55,00% Ολική 2008
- Ανεµοπύλη Ελληνογαλλική ΑΕΒΕ Ελλάδα 50,00% 27,50% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 77,45% 21,30% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,27% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πύργος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ελλάδα 77,48% 21,31% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 77,48% 21,31% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,27% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,27% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,30% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 77,45% 21,30% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,27% Καθαρή Θέση 2008
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2008
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2008
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 2 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2008
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 3 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2008

* Info-Quest Cyprus Ltd Κύπρος 100,00% 100,00% Ολική 2007-2008
- Unisystems Information Technology Systems SRL Ρουµανία 100,00% 100,00% Ολική 2007-2008
- Unisystems Bulgaria Ltd Βουλγαρία 100,00% 100,00% Ολική 2008

* Unitel Hellas A.E. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2007-2008
* Ιωνική Επίνοια Α.Ε. Ελλάδα 82,54% 82,54% Ολική 2007-2008
* U You Ανώνυµη εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2008

* Άµεσες Συµµετοχές
** Μητρική Εταιρεία  

Κατά το 2008 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για την χρήση 2007. Από τον 
έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ποσού ευρώ 546.594 πληρωτέο σε 24 µηνιαίες δόσεις.  
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21. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Οµίλου 1.478, Εταιρείας 412 και 
στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης: Οµίλου 1.575, Εταιρείας 505. 

22. Εποχικότητα 

Η Εταιρεία παρουσιάζει αυξηµένες πωλήσεις το ∆’ τρίµηνο κάθε χρήσης και ως εκ τούτου οι πωλήσεις του Α’ 
τριµήνου δεν αντικατοπτρίζουν τις πωλήσεις του ∆’ τριµήνου.  

23. Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/3/2009 31/12/2008
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 8.225 8.230
Μεταφορά από Ενσώµατα Πάγια - -
Αποσβέσεις (2) (6)
Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 8.222 8.225

O ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Το ανωτέρω ποσό € 8.222 χιλ. αφορά την εύλογη αξία οικοπέδου της θυγατρικής εταιρείας Unisystems A.E.E., 
στην λεωφόρο Αθηνών το οποίο η ανωτέρω θυγατρική είχε αγοράσει στη χρήση 2006 µε αρχικό σκοπό την 
ανέγερση κτιρίου για την µετεγκατάσταση των γραφείων της.  Στη χρήση 2007 αποφασίστηκε ότι δε θα 
ανεγερθεί νέο κτίριο στο ανωτέρω οικόπεδο. Ως εκ τούτου, και δεδοµένου ότι το ανωτέρω οικόπεδο κατέχεται 
για µακροπρόθεσµη αύξηση της αξίας του παρά για βραχυπρόθεσµη πώληση και µε βάση τις σχετικές 
διατάξεις του ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», µεταφέρθηκε από τα ενσώµατα πάγια στις επενδύσεις σε 
ακίνητα. Η αξία όπου παρουσιάζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχει αναπροσαρµοστεί λόγω 
της κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς της ανωτέρω θυγατρικής και παρουσιάζεται στη σηµείωση 25.     

24. Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση 

Η µεταβολή των µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόµενων προς πώληση στον  Όµιλο έχει ως 
εξής : 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/3/2009 31/12/2008
Υπόλοιπο έναρξης 753 15.840
Μεταφορά από Ενσώµατα Πάγια - -
Πωλήσεις (753) (15.087)
Υπόλοιπο λήξης - 753

O ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Το ανωτέρω ποσό των € 753 χιλ αφορά στην δίκαιη αξία ακινήτου της θυγατρικής εταιρείας Unisystems στην 
Θεσσαλονίκη που εντός του Α΄ τριµήνου 2009 η θυγατρική προχώρησε στην πώληση του. Από την πώληση 
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προέκυψε κέρδος ύψους € 45 χιλ. στην εταιρεία Unisystems ΑΕΕ ενώ στον Όµιλο προέκυψε κέρδος ύψους € 
198 χιλ. λόγω προσαρµογής σε εύλογη αξία του παραπάνω ακινήτου.    

Το ποσό των € 15.840 χιλ. την 31 ∆εκεµβρίου 2008 αφορά κατά ποσό € 15.087 χιλ. στην αξία του ακινήτου της 
θυγατρικής εταιρείας Unisystems A.E.E. επί της οδού Στρ. Συνδέσµου 24, Αθήνα και κατά ποσό € 753 χιλ. 
ευρώ στην αξία του ακινήτου της ανωτέρω θυγατρικής επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, Θεσσαλονίκη. Τα 
ανωτέρω ποσά παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία στην παρούσα ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση λόγω της 
κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς της εταιρείας Unisystems (Σηµείωση 25). Η θυγατρική εταιρεία 
Unisystems Α.Ε.Ε. εντός του 2008 προχώρησε στην µεταβίβαση του ακινήτου ιδιοκτησίας της επί της οδού 
Στρ. Συνδέσµου 24 στην εταιρεία Κυκλάµινο Α.Ε. έναντι τιµήµατος € 16.000 χιλ. Από την πώληση αυτή 
προέκυψε κέρδος συνολικού ποσού ευρώ 3.792 χιλ. στην εταιρεία Unisystems A.E.E. ενώ στον όµιλο 
προέκυψε κέρδος ευρώ 913 χιλ. λόγω προσαρµογής σε εύλογη αξία του παραπάνω ακινήτου.  
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25. Επιχειρηµατικές Συνενώσεις 

Η κατά την χρήση του 2007 εξαγορά των µετοχών της εταιρείας «Unisystems Α.Ε.Ε.» πραγµατοποιήθηκε 
τµηµατικά. Την 30/04/2007 η ως άνω εταιρεία µετατράπηκε σε θυγατρική, ενώ η εξαγορά της ολοκληρώθηκε 
µε τελικό ποσοστό 100% την 30/11/2007. Μετά την ολοκλήρωση της κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς της 
θυγατρικής εταιρείας «Unisystems Α.Ε.Ε.», η «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» γνωστοποίησε, µε τη δηµοσίευση της 
ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της 30 Ιουνίου 2008, τα οριστικά ποσά. Αναλυτικότερα οι 
εύλογες και λογιστικές αξίες εξαγοράς του ενοποιηµένου οµίλου Unisystems, το συνολικό τίµηµα (κόστος) 
εξαγοράς και η προκύψασα οριστική υπεραξία για τον Όµιλο έως την 30/11/2007 (ηµεροµηνία απόκτησης του 
100% της εταιρείας Unisystems) έχουν ως ακολούθως : 

• Έως την 30 Απριλίου 2007 ο Όµιλος απέκτησε µέσω εξαγοράς το 50,47% της εταιρείας Unisystems 
AEE. Το συνολικό κόστος εξαγοράς ανερχόταν σε € 37.178 χιλ. Τα στοιχεία του Ενεργητικού και 
Παθητικού της εξαγορασθείσας εταιρείας Unisystems AEE την 30/04/2007 ήταν : 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λογιστικές Αξίες
Προσαρµογές 
εύλογης αξίας Εύλογες αξίες 

Ενσώµατα πάγια 22.846 7.080 29.926
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.601 2.601
∆ιακριτικός Τίτλος "Unisystems" 0 15.600 15.600
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 605 605
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.623 1.623
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 1.069 1.069
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 70 70
Αποθέµατα 6.186 6.186
Πελάτες 16.996 16.996
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 6.024 6.024
Λοιπές απαιτήσεις 1.780 1.780
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 11.157 11.157
Σύνολο ενεργητικού 70.958 22.680 93.638

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.036 2.036
Επιχορηγήσεις 412 412
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.260 1.260
Προµηθευτές 9.257 9.257
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.556 6.556
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 518 518
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0 5.670 5.670
∆άνεια 1.299 1.299
Σύνολο υποχρεώσεων 21.338 5.670 27.008

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 49.620 17.010 66.630
∆ικαιώµατα µειοψηφίας εταιρείας Unisystems AEE -333 0 -333
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αναλογούν στους µετόχους της Unisystems AEE 49.287 17.010 66.297
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν (50,47%) 24.875 8.585 33.460

Πληρωµή στους προηγούµενους µετόχους 36.933
Άµεσα έξοδα που αφορούν την αγορά 244
Συνολικό τίµηµα 37.178

Προκύπτουσα υπεραξία από την απόκτηση 3.718  

  

 

 

 



 
Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική 

Πληροφόρηση

Τρίµηνο 2009
 

- 30 - 

 

• Έως την 30 Σεπτεµβρίου 2007 ο Όµιλος απέκτησε µέσω εξαγοράς επιπλέον ποσοστό 44,07% της 
εταιρείας Unisystems AEE. Το κόστος εξαγοράς του επιπλέον ποσοστού συµµετοχής  ανερχόταν σε           
€ 35.579 χιλ. Τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της εξαγορασθείσας εταιρείας Unisystems 
AEE την 30/09/2007 ήταν : 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λογιστικές Αξίες
Προσαρµογές 
εύλογης αξίας Εύλογες αξίες 

Ενσώµατα πάγια 22.491 7.033 29.524
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.301 2.301
∆ιακριτικός Τίτλος "Unisystems" 0 15.383 15.383
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 546 546
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.206 1.206
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 1.098 1.098
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 32 32
Αποθέµατα 4.999 4.999
Πελάτες 28.732 28.732
Λοιπές απαιτήσεις 1.165 1.165
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9.274 9.274
Σύνολο ενεργητικού 71.844 22.416 94.260

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.107 2.107
Επιχορηγήσεις 399 399
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 547 547
Προµηθευτές 11.089 11.089
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.932 7.932
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 87 87
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0 5.604 5.604
∆άνεια 590 590
Σύνολο υποχρεώσεων 22.751 5.604 28.355

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 49.093 16.812 65.905
∆ικαιώµατα µειοψηφίας εταιρείας Unisystems AEE -657 0 -657
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αναλογούν στους µετόχους της Unisystems AEE 48.436 16.812 65.248
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν (44,07%) 21.346 7.409 28.755

Πληρωµή στους προηγούµενους µετόχους 35.510
Άµεσα έξοδα που αφορούν την αγορά 69
Συνολικό τίµηµα 35.579

Προκύπτουσα υπεραξία από την απόκτηση 6.824  
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• Έως την 30 Νοεµβρίου 2007 ο Όµιλος απέκτησε µέσω εξαγοράς επιπλέον ποσοστό 5,46% της εταιρείας 
Unisystems AEE ολοκληρώνοντας την απόκτηση κατά ποσοστό 100%. Το κόστος εξαγοράς του επιπλέον 
ποσοστού συµµετοχής  ανερχόταν σε € 4.413 χιλ. Τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της 
εξαγορασθείσας εταιρείας Unisystems AEE την 30/11/2007 ήταν : 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λογιστικές Αξίες
Προσαρµογές 
εύλογης αξίας Εύλογες αξίες 

Ενσώµατα πάγια 24.364 7.023 31.386
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.255 2.255
∆ιακριτικός Τίτλος "Unisystems" 0 15.297 15.297
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 546 546
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.706 1.706
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 1.098 1.098
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 31 31
Αποθέµατα 5.353 5.353
Πελάτες 23.491 23.491
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0 0
Λοιπές απαιτήσεις 669 669
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8.167 8.167
Σύνολο ενεργητικού 67.681 22.319 90.000

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.107 2.107
Επιχορηγήσεις 413 413
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 547 547
Προµηθευτές 10.399 10.399
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.635 6.635
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 0 0
Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0 5.580 5.580
∆άνεια 575 575
Σύνολο υποχρεώσεων 20.675 5.580 26.255

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 47.005 16.739 63.745
∆ικαιώµατα µειοψηφίας εταιρείας Unisystems AEE -549,54 0 -549,54
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αναλογούν στους µετόχους της Unisystems AEE 46.456 16.739 63.195
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν (5,46%) 2.536 914 3.450

Πληρωµή στους προηγούµενους µετόχους 4.413
Άµεσα έξοδα που αφορούν την αγορά 0
Συνολικό τίµηµα 4.413

Προκύπτουσα υπεραξία από την απόκτηση 963

Συνολική πληρωµή στους προηγούµενους µετόχους 76.856
Συνολικά άµεσα έξοδα που αφορούν την αγορά 313
Συνολικό τίµηµα 77.170

Συνολική οριστική προκύπτουσα υπεραξία από την απόκτηση 11.504  
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26. Αναµορφώσεις Κονδυλίων προηγούµενης περιόδου   

Λόγω της κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς της εταιρείας Unisystems AEE προέκυψαν οι παρακάτω 
αναµορφώσεις στις δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις του Οµίλου της 31ης Μαρτίου 2008 : 

 

Αναµορφώσεις στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου 01/01 - 31/03/2008 : 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σηµείωση
Αρχικώς 

∆ηµοσιευθέντα Αναµορφωθέντα Αναµορφώσεις
Πωλήσεις 108.895 108.895
Κόστος Πωληθέντων (95.190) (95.190)
Μεικτό Κέρδος 13.705 13.705
Έξοδα διάθεσης (6.701) (6.701)
Έξοδα διοίκησης (6.021) (6.167) (146)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) (487) (487)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 496 350 (146)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 592 592
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (853) (853)
Αναλογία Κερδών Συνδεδεµένων Εταιρειών (45) (45)
Κέρδη προ φόρων 191 45 (146)
Φόρος εισοδήµατος (542) (505) 37
Κέρδη/ (Ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (351) (460) (109)

Καθαρό κέρδος/ (ζηµιά) (351) (460) (109)

Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους της µητρικής (238) (347) (109)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (113) (113) -

(351) (460) (109)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Αναµορφώσεις στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών της περιόδου 01/01 - 31/03/2008 : 

∆εν επηρεάστηκαν οι ταµειακές ροές του Οµίλου από την κατανοµή του τιµήµατος εξαγοράς της εταιρείας 
Unisystems Α.Ε.Ε. καθώς η µείωση των κερδών προ φόρων αντισταθµίστηκε από την ισόποση αύξηση των 
αποσβέσεων.  

Έχει πραγµατοποιηθεί αναµόρφωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων της προηγούµενης συγκριτικής περιόδου 
του 2008. Έχει προστεθεί το κονδύλι «Λοιπά κέρδη / (ζηµιές) καθαρά», το οποίο περιλαµβάνει αποτελέσµατα 
από αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ύψους ευρώ 131 χιλ. στην Εταιρεία 
και τον Όµιλο, αναµορφώνοντας αντίστοιχα το κονδύλι της κατάστασης αποτελεσµάτων του τριµήνου έως 31 
Μαρτίου 2008 «Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)». 

Η αναµόρφωση στα έξοδα διοίκησης και στον φόρο εισοδήµατος ποσά ευρώ (146) χιλ. και 37 χιλ. αντίστοιχα 
στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης της 31 Μαρτίου 2008 οφείλεται στις 
πρόσθετες αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων της εξαγορασθείσας.  
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27.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 

 
Η ∆ιοίκηση της Info-Quest σχετικά µε την από 25 Φεβρουαρίου 2009 µη δεσµευτική προσφορά προς τον 
βασικό µέτοχο της εταιρείας RAINBOW γνωστοποίησε ότι η προθεσµία της προσφοράς της για την αγορά 
5.967.386 µετοχών της εταιρείας Rainbow που ανήκουν στον κ. Γ.Βάµιαλη, έληξε την 15 Μαΐου 2009 χωρίς 
να έχει υπογραφεί το σχετικό συµβόλαιο αγοράς των µετοχών. Πρόθεση της Info-Quest είναι να εξασφαλίσει 
τη διανοµή των προϊόντων Apple στην Ελλάδα και Κύπρο κι αντίστοιχα η Apple έχει γνωστοποιήσει στη 
∆ιοίκηση της εταιρείας την πρόθεσή της να συνεργασθεί µε την Info-Quest, βάσει σχετικής                 
συµφωνίας που θα υπογραφεί µε την εξαγορά της πλειοψηφίας των µετοχών της Rainbow.  
Έτσι η Info-Quest ανανέωσε µέχρι την 31 Ιουλίου 2009 τη µη δεσµευτική προσφορά της προς τον κ. Βάµιαλη 
για την αγορά του συνόλου των µετοχών του (5.967.386 τεµάχια που αντιπροσωπεύουν το 79,6% του 
µετοχικού κεφαλαίου της Rainbow) προς ευρώ 1,46 ανά µετοχή.  
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα τελεί µόνο υπό την αίρεση της έγκρισής της από την Επιτροπή 
Ανταγωνισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι στα πλαίσια του µη δεσµευτικού χαρακτήρα της ανωτέρω προσφοράς, η 
Info-Quest θα αγοράσει τις προαναφερόµενες µετοχές της Rainbow όταν έχει διασφαλίσει τη σχετική σύµβαση 
διανοµής των προϊόντων Apple. 
 
Επίσης σε απάντηση του από 18 Μάιου 2009 ερωτήµατος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε την 
ανωτέρω µη δεσµευτική προσφορά της Εταιρείας προς τον βασικό µέτοχο της RAINBOW η Εταιρεία 
γνωστοποίησε τα ακόλουθα : 

1. Πρόθεση της Info-Quest είναι η υλοποίηση της επιχειρηµατικής συµφωνίας, η οποία περιλαµβάνει την 
εξαγορά της RAINBOW σε συνάρτηση µε νέα σύµβαση διανοµής των προϊόντων Apple στην Ελλάδα 
και την Κύπρο. Κατά συνέπεια η σύµβαση µε την Apple εξακολουθεί να αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για την πραγµατοποίηση της επιχειρηµατικής αυτής συµφωνίας. 

2. ∆εδοµένου ότι κατά τον βασικό µέτοχο της RAINBOW κ. Γ. Βάµιαλη «…η προϋπόθεση επίτευξης 
συµφωνίας µεταξύ της Apple και της Info-Quest A.E.B.E., που τοποθετεί η Info-Quest A.E.B.E., δεν 
µπορεί να αποτελέσει µέρος της σύµβασης αγοράς των µετοχών του, αφού αυτή η συµφωνία δεν εξαρτάται 
από τον ίδιο.», η Info-Quest προέκρινε τη διεξαγωγή παράλληλων ανεξάρτητων διαπραγµατεύσεων µε 
τον κ. Γ. Βάµιαλη και την Apple µε σκοπό την ολοκλήρωση και νοµική διασφάλιση της 
προαναφεροµένης επιχειρηµατικής συµφωνίας. 

3. Στα πλαίσια αυτά η Info-Quest εκτιµά ότι εντός των επόµενων 15 ηµερών θα ολοκληρωθούν οι 
διαπραγµατεύσεις µε την Apple για την κατάρτιση της σχετικής σύµβασης διανοµής, δεδοµένου ότι έχει 
επιτευχθεί κατ’ αρχήν συµφωνία σε όλους τους ουσιαστικούς της όρους. 

Για το λόγο αυτό η Info-Quest στη νέα µη δεσµευτική προσφορά της, δεν έθεσε ως προϋπόθεση για τη 
σύµβαση αγοράς των µετοχών του κ. Γ.Βάµιαλη την προηγούµενη υπογραφή της σύµβασης µε την 
Apple. 

4. Εντός των επόµενων ηµερών η Info-Quest θα υποβάλει στην Επιτροπή Ανταγωνισµού την 
προβλεπόµενη από το νόµο γνωστοποίηση προηγούµενης συγκέντρωσης, σε σχέση µε την εξαγορά της 
RAINBOW δεδοµένου ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋποθέτει και την προηγούµενη έγκρισή 
της. 

5. Η εταιρεία θα ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό έγκαιρα για την έκβαση των διαπραγµατεύσεων µε την 
Apple και την πορεία ολοκλήρωσης της συνολικής επιχειρηµατικής συµφωνίας, που περιλαµβάνει και 
την εξαγορά των µετοχών της RAINBOW. 

  ∆εν προέκυψαν περαιτέρω σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 


