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∆ηλώσεις εκπροσώπων του διοικητικού συμβούλιου 

      (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2γ. του Ν. 3556/2007) 

 

Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος, Παντελής Τζωρτζάκης, ∆ιευθύνων 
Σύμβουλος και Μπιτσάκος Μάρκος, Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ., υπό την ως άνω ιδιότητα τους, δηλώνουν ότι, εξ όσων 
γνωρίζουν : 
 
Η Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1/1-30/6/2014, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (EΚ) 
αριθ. 1606/2002 και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά - ∆ΛΠ 34), απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της εξάμηνης περιόδου από 
01/01/2014 έως 30/06/2014 της Εταιρείας και του Ομίλου Quest Συμμετοχών A.E., καθώς και των εταιρειών που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 έως 5 του 
άρθρου 5 του Ν. 3556/30-4-2007. 
Η Εξαμηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται 
βάσει της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/30-4-2007. 

 

 

 

        Καλλιθέα, 27 Αυγούστου 2014 

 

 

    Ο Πρόεδρος                                    Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος                         Το Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ.    
                              

                                                                 

Θεόδωρος Φέσσας                               Παντελής Τζωρτζάκης                                   Μάρκος Μπιτσάκος                         
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Εξαμηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 	
 

Καλλιθέα, 27 Αυγούστου 2014 

  

Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου ν. 3556/2007 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε για την χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της χρήσεως 2014, ήτοι από 
την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 30η Ιουνίου 2014, την παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της 
Quest Συμμετοχών A.E. (Εταιρεία) και των θυγατρικών της  (Όμιλος). 

Στόχος της έκθεσης είναι να παράσχει ουσιαστικές πληροφορίες, που δίνουν στον αναγνώστη τη δυνατότητα να 
διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη γνώμη για την εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο, αλλά και να προσδιορίσει τους πιθανούς κινδύνους και τις προκλήσεις, που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει η Εταιρεία και ο Όμιλος «Quest Συμμετοχών» κατά το B’ εξάμηνο του 2014.  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

1) Απολογισμό για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Ιουνίου 2014 

2) Σημαντικά γεγονότα του Α΄ εξαμήνου 2014 

3) Προοπτικές και κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2014 

4) Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

Απολογισμός της εξεταζόμενης περιόδου  

Κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, οι δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου υπήρξαν σύμφωνες με 
την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.  

Η Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και οι Καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 
καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της ως άνω περιόδου όπως δημοσιεύονται προκύπτουν από τα βιβλία και 
στοιχεία της Εταιρείας και των θυγατρικών της και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια αναδρομή των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου, των στοιχείων της 
Κατάστασης οικονομικής θέσης και αποτελεσμάτων της υπό εξέταση περιόδου σας γνωρίζει τα παρακάτω: 
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Για την Εταιρεία : 

Σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, δηλαδή την δραστηριότητα της ως εταιρεία συμμετοχών και 
εκμετάλλευσης ακινήτων τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου έχουν ως εξής: 

Τα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 2,1 εκατ. έναντι € 1,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.      

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε € 1.026 χιλ., έναντι € 186 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.      

Τα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης  ανήλθαν σε κέρδη € 806 χιλ., έναντι ζημιών € 31 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 
του 2013.  

Τα αποτελέσματα προ Φόρων ανήλθαν σε € 706 χιλ., έναντι ζημιών € 13 χιλ. την προηγούμενη περίοδο.  

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε € 615 χιλ., έναντι ζημιών 346 χιλ. την προηγούμενη περίοδο.  

Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις ανήλθαν σε € 77,7 εκατ. έναντι € 83,1 εκατ. την 
προηγούμενη χρήση μειωμένες στο Α εξάμηνο 2014 κατά € 5,4 εκατ. λόγω των παρακάτω μεταβολών στο μετοχικό 
κεφάλαιο των θυγατρικών της : 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.» ύψους € 4.353 χιλ. 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας «iStorm Μ Ε.Π.Ε.» ύψους € 2.500 χιλ. 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας «Unisystems A.E.» ύψους € 1.000 χιλ. 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» ύψους € 1.270 χιλ. και 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας «ACS A.E.» ύψους € 10.002 χιλ. 

      

Στη τέλος της κλειόμενης περιόδου δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 
υπήρχαν δάνεια ύψους € 10.000 χιλ. ως αποτέλεσμα της ταμειακής εκροής για την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 
με μετρητά στους Μετόχους  ύψους € 13.159 χιλ. Ο ανωτέρω δανεισμός αποπληρώθηκε εντός του 2014 με 
αντίστοιχη επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους από τη θυγατρική εταιρεία «ACS 
Α.Ε.».        

 

Για τον Όμιλο : 

Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν για το Α΄ εξάμηνο 2014 σε € 149 εκατ. έναντι € 140,9 εκατ. της 
αντίστοιχης περιόδου του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 6%. Η αυξηση των πωλήσεων προέρχεται τόσο από 
τον κλάδο προιόντων και λύσεων πληροφορικής και συγκεκριμένα από τις θυγατρικές «Info Quest Technologies» 
(+15,7%), «iStorm» (+73,1%) λόγω της προσθήκης των 3 νέων καταστημάτων στο 2014, «Quest on Line» (+59,9%) 
όσο και από τον κλάδο των ταχυμετοφορών, «ACS» (+ 9,4%), κύριως λόγω της δραστηριοποίησης της εν’λόγω 
θυγατρικής στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πτώση πωλήσεων παρουσίασε η θυγατρική «iSquare»          
(-18,5%) και επιπλέον σημειώνεται ότι οι πωλήσεις του Α εξαμήνου 2014  του επιχειρηματικού κλάδου «Παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ» επιβαρύνθηκαν κατά το ποσό των € 2.038 χιλ. λόγω της έκδοσης  πιστωτικών τιμολογίων βάση 
των διατάξεων του ν. 4254/07.04.2014 , που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας 
της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013.   
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Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 9,4 εκατ., έναντι € 5,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, αποτέλεσμα 
της αύξησης των πωλήσεων και της αντίστοιχης αύξησης του μικτού κέρδους του Ομίλου. Επιπλέον σημειώνεται ότι 
λόγω της έκδοσης των πιστωτικών τιμολογίων εντός του 2014 για την παραγωγή ενέργειας του 2013 από ΑΠΕ, τα 
αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν κατά το ποσό των € 1.496 χιλ..    

Τα Ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων και ∆ικαιωμάτων Μειοψηφίας ανήλθαν σε € 5,4  εκατ. έναντι € 3 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.  

Τα Ενοποιημένα κέρδη μετά από Φόρους και ∆ικαιώματα Μειοψηφίας ανήλθαν σε € 4,2 εκατ. έναντι € 0,2 εκατ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα μετά από φόρους της αντίστοιχης περιόδου της 
προηγούμενης χρήσης επιβαρύνθηκαν με επιπλέον αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση ύψους € 1,1 εκατ. λόγω 
της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή στα κέρδη των επιχειρήσεων από 20% (2012) σε 26% (2013).  

Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών απαιτήσεων εμφανίζονται μειωμένα κατά € 4,2 εκατ. σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση. Η μείωση είναι αποτέλεσμα της συνέχισης της αυστηρής πιστοδοτικής πολιτικής από όλες τις 
εταιρείες του Ομίλου. 

Τα αποθέματα εμφανίζονται μειωμένα κατά € 2,7 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κυρίως λόγω της 
αύξησης των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας «Info Quest Technologies». 

Τα υπόλοιπα των Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων μειώθηκαν κατά € 5,5 εκατ.  

Τα σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων ανέρχονται σε € 35,8 εκατ. έναντι € 44,5 εκατ. 
την προηγούμενη χρήση.  

Σημειώνεται ότι τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου (Ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια) διαμορφώθηκαν σε € 
3,8 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. στο τέλος του 2013. 
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Οι βασικότεροι αριθμοδείκτες που απεικονίζουν την οικονομική διάθρωση, την απόδοση και διαχειριστική 
πολιτική του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: 

 

  

30/6/2014 30/6/2013
Κυκλοφορούν ενεργητικό 148.555 50,45% 159.650 53,68%
Σύνολο ενεργητικού 294.440 297.412

Ίδια κεφάλαια 169.567 135,79% 177.935 148,93%
Σύνολο υποχρεώσεων 124.874 119.477

Ίδια κεφάλαια 169.567 195,66% 177.935 129,16%
Πάγιο ενεργητικό 86.663 137.762

Κυκλοφορούν ενεργητικό 148.555 156,35% 159.650 180,27%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 95.017 88.563

30/6/2014 30/6/2013
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 4.187 2,81% 82 0,06%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 148.981 140.942

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 5.415 3,19% 2.986 1,68%
Ίδια κεφάλαια 169.567 177.935

Μικτά αποτελέσματα 25.718 17,26% 25.231 17,90%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 148.981 140.942

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 148.981 87,86% 140.942 79,21%
Ίδια κεφάλαια 169.567 177.935

Απαιτήσεις από πελάτες 58.753 74.554
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 148.981 140.942

Απαιτήσεις από πελάτες 58.753 47,05% 74.554 62,40%
Σύνολο υποχρεώσεων 124.874 119.477

Χ 180 71 95 ΗμέρεςΗμέρες Χ  180

Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
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Σημαντικά γεγονότα για την Εταιρεία και τον Όμιλο το Α΄ εξάμηνο 2014 

 

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

Την 4η Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών 
Α.Ε. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν εννέα (9) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες 
πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα επτά (9.452.477) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι 
ποσοστό 79,02%, επί συνόλου έντεκα εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών 
(11.962.443) μετοχών της Εταιρείας. Η Συνέλευση είχε την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και 
αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας ∆ιάταξης, ως εξής: 

1. Επανεγκρίθηκαν παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2012 λόγω αναμόρφωσης 
κονδυλίων με την εφαρμογή του τροποποιημένου ∆ΛΠ19 «Παροχές σε εργαζομένους». Επίσης εγκρίθηκαν 
παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεμβρίου 2013 (ατομικές και ενοποιημένες), σύμφωνα με τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και 
των Ελεγκτών. 

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και 
των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεμβρίου 2013, καθώς επίσης εγκρίθηκαν παμψηφεί και οι 
διαχειριστικές πράξεις και οι πράξεις εκπροσώπησης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «PriceWaterHouseCoopers 
Α.Ε.» για τη χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και ορίστηκε η αμοιβή της. 

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου για τη 
χρήση 2013, βάσει της προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και προ-εγκρίθηκαν οι αμοιβές 
και αποζημιώσεις τους για τη χρήση 2014 κατ΄ ανώτατο ποσό. 

5. Εγκρίθηκε παμψηφεί η ανανέωση χορήγησης αδείας στα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και σε ∆ιευθυντές της 
Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 έως την επόμενη 
Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 

6. Εγκρίθηκε παμψηφεί η δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο για την 
εφαρμογή της. 

7. Ενημερώθηκαν οι Μέτοχοι ότι μέχρι τις 4.6.2014 η Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά τριάντα επτά χιλιάδων 
τριακοσίων τριών (37.303) ιδίων μετοχών. 
 
 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής «Info Quest Technologies Α.Ε.» 

Πραγματοποιήθηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 1.270 χιλ. με καταβολή μετρητών στους 
Μετόχους βάσει της από 14 Φεβρουαρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
θυγατρικής «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.». Η ανωτέρω μείωση υλοποιήθηκε μέσω της μείωσης της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά δύο (2) ευρώ. 
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Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής «Unisystems A.E.» 

Πραγματοποιήθηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 1.000 χιλ. με καταβολή μετρητών στους 
Μετόχους βάσει της από 13 Φεβρουαρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
θυγατρικής «Unisystems A.E.». Η ανωτέρω μείωση υλοποιήθηκε μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής κατά πέντε λεπτά (0,05) του ευρώ. 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής «ACS A.E.» 

Πραγματοποιήθηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 10.002 χιλ. με καταβολή μετρητών στους 
Μετόχους βάσει της από 5 Φεβρουαρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
θυγατρικής «ACS A.E.». 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής «iStorm Μονοπρόσωπη ΕΠΕ.» 

Πραγματοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής «iStorm Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» ποσού ευρώ 
2.500 χιλ. βάσει της από 11 Μαρτίου 2014 τροποποίησης του συμβολαίου του καταστατικού της. 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.» 

Πραγματοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 55% θυγατρικής «Quest Ενεργειακή Κτηματική 
Α.Ε.Β.Ε.» βάσει της από 24 Φεβρουαρίου 2014 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
τελευταίας. Η Εταιρεία συμμετείχε κατά το ποσοστό της στην ανωτέρω αύξηση συνολικού ποσού ευρώ 7.915 χιλ. και 
κατέβαλε ποσό ευρώ 4.353 χιλ. 

 

Προοπτικές και κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 

 

Α) Προοπτικές για το Β΄ εξάμηνο του 2014 

 

 

Με δεδομένο ότι οι σταθεροποιητικές τάσεις στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα συνεχίστηκαν το Α εξάμηνο του 
2014 και με το ρυθμό ετήσιας μεταβολής του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) να αναμένεται 
θετικός το Β εξάμηνο του έτους, οι προβλέψεις για τα αναμενόμενα οικονομικά μεγέθη του Β΄ εξαμήνου 2014 στους 
τομείς όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις του Α εξαμήνου είναι 
συγκρατημένα αισιόδοξες.         

Η διοίκηση του Ομίλου Quest και στο Β εξάμηνο του 2014 συνεχίζει την εκτέλεση των επιχειρηματικών της σχεδίων 
με βασική προτεραιότητα την παραγωγή θετικών ταμειακών ροών, τον περιορισμό της δανειακής έκθεσης, τον 
περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου από πωλήσεις επί πιστώσει και τη μείωση του λειτουργικού  κόστους. Ήδη έχει 
επιτευχθεί σημαντική  μείωση των λειτουργικών εξόδων χωρίς να έχουν επηρεαστεί αρνητικά οι δραστηριότητες του 
Ομίλου.                  

Αναλυτικά οι κύριοι στόχοι της ∆ιοίκησης του Ομίλου για το Β΄ εξάμηνο 2014 ανά κλάδο δραστηριότητας είναι οι εξής:   
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Info Quest Technologies 

(∆ιανομή προϊόντων και λύσεις πληροφορικής)  

Συνεχίζοντας την κερδοφόρο πορεία του 2013 και ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά πληροφορικής, η Info Quest 
Technologies σημείωσε άνοδο στις πωλήσεις της και στο πρώτο εξάμηνο του 2014. 

Η εταιρία έχοντας επενδύσει συστηματικά στην ανάλυση της αγοράς των ΜΜΕ και τις ανάγκες αυτής σε υποδομές ΙΤ, 
προχωρά στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης και διάθεσης ολοκληρωμένων λύσεων που ξεκινούν από τις βασικές 
υποδομές των εταιριών αυτού του μεγέθους και καταλήγουν σε καθετοποιημένες εφαρμογές.  

Βασικοί τομείς ανάπτυξης έχουν καθοριστεί οι περιοχές Private label , Cloud Computing , e Commerce. 

Στον πρώτο βασικό πυλώνα εξέλιξης, το Private Label, η εταιρία διευρύνει την οικογένεια των καταναλωτικών 
προϊόντων Bitmore, εισάγοντας Game Tablets, Smartphones, Wearable devices  και Τηλεοράσεις.  

Παράλληλα, κατέχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο ως πύλη τεχνολογίας στη νέα τάση του υπολογιστικού νέφους, 
επεκτείνει τη συνεργασία της με Software Houses της Ελλάδας και του Εξωτερικού, ενσωματώνει τις Cloud 
εφαρμογές τους στο QCloud και προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης επιχειρήσεων με αξιοποίηση του IT 
Outsourcing μέσω του μοντέλου Pay As You Go.  

Τέλος, με τη συνολική αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.you.gr αξιοποιώντας καινοτόμους 
τεχνολογίες CMS και ανεβάζοντας ολόκληρη την υποδομή του e-Commerce στο Cloud, η Info Quest Technologies 
διαθέτει πλέον τεχνογνωσία E-commerce Enablement για την ολοκληρωμένη διάθεση υποδομών προς τις Ελληνικές 
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να επενδύσουν προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
 
 Unisystems  

(Ολοκληρωμένες Λύσεις και Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) 

 
Η Unisystems στο οικονομικό έτος 2013  διατήρησε ικανοποιητική ρευστότητα και παράλληλα βελτίωσε  σημαντικά 
την κερδοφορία της σε σχέση με το 2012.  
Στο 1ο εξάμηνο του 2014 η εταιρία συνεχίζει να εμφανίζει σταθερότητα στις πωλήσεις της, ενώ τα αποτελέσματα της 
τόσο σε κέρδη προ φόρων, όσο και σε παραγωγή θετικών χρηματοροών εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με τα 
αντίστοιχα μεγέθη του περυσινού εξαμήνου. 
 
Το 2ο εξάμηνο του 2014, η διοίκηση της εταιρίας αναμένει να παρουσιάσει την ίδια καλή εικόνα με αυτή του πρώτου 
εξαμήνου. Συνολικά για το 2014, ο τζίρος της εταιρίας αναμένεται να κινηθεί στα ίδια με τα περσινά επίπεδα. Ωστόσο, 
ο τζίρος από πωλήσεις προς  το εξωτερικό προβλέπεται να ανέλθει  στο 21 % του συνολικού τζίρου της εταιρίας, 
παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση.  Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, η διοίκηση της εταιρίας αναμένεται να 
δώσει έμφαση στη συγκράτηση των δαπανών, τη μικρή κατά το δυνατό χρήση δανειακών κεφαλαίων και την 
παραγωγή θετικών χρηματοροών.   
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Quest Energy  

(Αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα) 

Η «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.» λειτουργεί μέσω θυγατρικών της, σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία,  συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18,2ΜW. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει και 
έργα με άδειες παραγωγής, συνολικής ισχύος 377MW σε διάφορα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης.   

Η εταιρεία, εξετάζει και αξιολογεί νέες τεχνολογίες και αγορές στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες 
αναπτύσσονται σταδιακά και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο την επόμενη πενταετία, τόσο στον 
τρόπο χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας  όσο και στη διαχείριση αυτής.  
 
 

 iSquare  
(Προϊόντα Apple) 
 
Η συνεχιζόμενη και το 2014 ύφεση στην αγορά γενικότερα, αλλά και πιο συγκεκριμένα στην αγορά πληροφορικής, 
δυσχεραίνει την ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρίας όπως αρχικά υπολογίζονταν. Η εταιρεία στοχεύει για το 2014 
στη συγκράτηση της πτώσης που καταγράφεται στις πωλήσεις της κατά το πρώτο εξάμηνο, προσδοκώντας ένα πιο 
θετικό δεύτερο εξάμηνο του έτους.  
 
Θα υλοποιηθεί ένα επιθετικό πρόγραμμα αναβάθμισης των σημαντικότερων σημείων λιανικής στα καταστήματα των 
συνεργατών μας, με στόχο την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη εμπειρία πώλησης καθώς και στην αύξηση των 
πωλήσεων, αλλά και των μεριδίων στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε.  
Ταυτόχρονα θα επιδιώξουμε περαιτέρω επέκταση των καταστημάτων των Apple Premium Resellers με το άνοιγμα 
τουλάχιστον ενός νέου καταστήματος εντός των επόμενων 12 μηνών. Επίσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 
ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των καταστημάτων Golden i υπό την αλυσίδα iStorm και πλέον έχουμε εστιάσει στην 
νέα ενιαία αλυσίδα καταστημάτων λιανικής iStorm, ώστε να πετύχουμε την απαιτούμενη «ομογενοποίηση» 
ανθρώπων, υπηρεσιών και διαδικασιών για την καλύτερη και πιο αποδοτική πορεία της στο μέλλον. Κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2014 πετύχαμε μια σημαντική αύξηση των συνεργαζόμενων σχολείων για το πρόγραμμα της Apple – 
iPad 1-1, και σχεδιάζεται η περαιτέρω εξάπλωση της παρουσίας του οικοσυστήματος Apple στην εκπαίδευση με 
συνεργασίες με νέα σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα, που θα δώσουν νέα ώθηση τόσο στις 
πωλήσεις, όσο και στη Νέα Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του 21ου αιώνα. Τέλος κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, 
αναμένεται να λανσαριστούν από την Apple πιθανά νέα προϊόντα, τα οποία θα δώσουν νέα δυναμική και περαιτέρω 
ώθηση στις πωλήσεις της εταιρείας.  
Συμπερασματικά οι προοπτικές της εταιρείας για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 κρίνονται συγκρατημένα αισιόδοξες 
τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. 
 
 

iStorm 
(Καταστήματα Λιανικής Apple - Apple Premium Reseller) 
  
Η iStorm (www.istorm.gr) ανήκει στον Όμιλο Quest, δραστηριοποιείται από το 2010 και έχει ως αντικείμενο την 
ανάπτυξη και λειτουργία προτύπων καταστημάτων αποκλειστικά για προϊόντα Apple (Apple Premium Reseller - 
APR). Τα καταστήματα iStorm προσφέρουν τη βέλτιστη εμπειρία του οικοσυστήματος της Apple, καθώς διαθέτουν 
όλα τα προϊόντα Apple, μια ευρεία ποικιλία περιφερειακών και αξεσουάρ, κορυφαία εξυπηρέτηση και τεχνική 
υποστήριξη, δωρεάν σεμινάρια και προσωπικό με εξειδικευμένη γνώση. 
  
Το ∆εκέμβριο του 2013 ανακοινώθηκε ότι η iStorm ιδιοκτήτρια των ομώνυμων καταστημάτων, εξαγόρασε από την 
ACE-Hellas, (ιδιοκτήτρια των καταστημάτων Golden-i) τα καταστήματα της από την 1η Ιανουαρίου 2014, υπό το 
κοινό όνομα iStorm. Στόχος της εξαγοράς αυτής είναι η δημιουργία μιας ενιαίας, εκτεταμένης αλυσίδας λιανικής 
πώλησης προϊόντων Apple στην Ελλάδα που θα διαθέτει κοινή οργάνωση και διαχείριση, με κεντρικό στόχο τη 
προώθηση και ανάπτυξη του brand της Apple στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πέντε (5) συνολικά καταστήματα 
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λειτουργούν πλέον από τις αρχές του 2014 με το όνομα iStorm, εκ των οποίων τα τρία (3) στην Αθήνα (σε Κολωνάκι, 
εμπορικό κέντρο River West και εμπορικό κέντρο Golden Hall) και δύο (2) στην Θεσσαλονίκη (στο εμπορικό κέντρο 
Mediterranean Cosmos και στο κέντρο της πόλης, στην Οδό Τσιμισκή 43), με προοπτική την περαιτέρω ανάπτυξη 
της αλυσίδας σε Ελλάδα και Κύπρο. Η iStorm έγινε πλέον η μεγαλύτερη αλυσίδα Apple Premium Reseller (APR) στην 
Ελλάδα με μοναδικό σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες της,  μεταφέροντας την 
απόλυτη εμπειρία της Apple και παρέχοντας το  ολοκληρωμένο οικοσύστημα της Apple στην Ελληνική αγορά. 
  
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 ολοκληρώθηκε και ουσιαστικά η παραπάνω συγχώνευση και δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση στην λειτουργική «ομογενοποίηση» της εταιρίας με στόχο την βέλτιστη απόδοση των καταστημάτων.  
  
Οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 κρίνονται συγκρατημένα αισιόδοξες σε επίπεδο πωλήσεων.  

 

ACS Courier  
(Ταχυμεταφορές) 
Το 2014 η ACS διαθέτει δύο βασικές πηγές εσόδων, τις υπηρεσίες Ταχυμεταφορών και τις υπηρεσίες Ταχυδρομείου. 
Η αγορά των ταχυμεταφορών που αποτελεί τη βασική δραστηριότητα της εταιρείας, κατά το Α εξάμηνο του τρέχοντος 
έτους παρουσιάζει  μικρή υστέρηση σε έσοδα σε σχέση με το περασμένο έτος, η οποία οφείλεται στη λήξη εντός του 
2013 ενός σημαντικού έργου και η οποία υστέρηση αναμένεται να εξομαλυνθεί κατά το τελευταίο 4μηνο του 
τρέχοντος έτους.  Η αγορά των υπηρεσιών ταχυμεταφορών χαρακτηρίζεται από κάμψη όσον αφορά τις αποστολές 
φακέλων και αλληλογραφίας και ανάπτυξη στις αποστολές δεμάτων και μικροδεμάτων με παράδοση στο σπίτι, που 
σχετίζονται  με τις αγορές από το Internet - ηλεκτρονικό εμπόριο. Επίσης χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό 
τιμών με αύξηση των όγκων των αποστολών και σχετική μείωση των τιμών ανά αποστολή. Στις υπηρεσίες απλού 
ταχυδρομείου που είναι μια φθίνουσα αγορά, η εταιρεία έχει πετύχει σημαντική αύξηση σε όγκους αποστολών και 
έσοδα, καθώς τα έσοδα από την εν λόγω αγορά κατά τα προηγούμενα έτη ήταν πολύ χαμηλά. Η νέα αυτή 
δραστηριότητα του ταχυδρομείου, αναμένεται να έχει αρχικά μικρότερο περιθώριο κέρδους αλλά σε βάθος χρόνου 
αναμένεται να δώσει σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη της εταιρείας. 
 
Η Εταιρεία κατά το 2013  πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και οργάνωση για τις υπηρεσίες 
ταχυδρομείου και από τα τέλη του 2013 έχει ενεργοποιηθεί δυναμικά στην αγορά αυτή για τη διανομή κυρίως 
επαγγελματικής αλληλογραφίας και λογαριασμών, σε όλη την Ελλάδα. Η είσοδος της ACS στην αγορά του απλού 
ταχυδρομείου έγινε μεταφέροντας τεχνογνωσία από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών με την παροχή νέων 
πρωτοποριακών υπηρεσιών αναβαθμισμένου ταχυδρομείου, που απευθύνονται σε εταιρείες και συνδυάζουν πέραν 
της αξιόπιστης διανομής κυρίως φακέλων και ενημέρωση για τον πελάτη - αποστολέα σχετικά με την ημέρα  και ώρα 
παράδοσης των αποστολών του. Οι βασικοί στόχοι για το 2014 σχετικά με τις υπηρεσίες ταχυδρομείου, είναι η 
ολοκλήρωση των αρχικών επενδύσεων σε υποδομές και οργάνωση, η επίτευξη παροχής υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας και  η επίτευξη των κρίσιμων μεγεθών και αποδοτική λειτουργία σε όλη την Ελλάδα. 
 
Έτσι συνολικά  για το 2014 σύμφωνα και με την πορεία του Α εξαμήνου εκτιμάται ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει  
αύξηση του κύκλου εργασιών της άνω του 8%, η οποία θα οφείλεται στην ανάπτυξη των υπηρεσιών απλού 
ταχυδρομείου. Επίσης  εκτιμάται, ότι εφόσον δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο αρνητικό γεγονός, το 2014 θα είναι μια 
χρονιά ενίσχυσης  και  της κερδοφορίας της εταιρείας η επίτευξη της οποίας θα οφείλεται στην περιστολή του 
λειτουργικού κόστους και σε οικονομίες κλίμακας. 
 

 

Β) Γεγονότα μετά την 30η Ιουνίου 2014 
∆εν προέκυψαν περαιτέρω σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού. 
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Γ) Περιγραφή κυριότερων κινδύνων για το Β΄ εξάμηνο του 2014 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 
ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης 
κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να 
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.   

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία λειτουργεί με 
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο.  Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες 
και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων 
κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του Ομίλου 
διεξάγεται σε Ευρώ. Μέρος όμως των αγορών εμπορευμάτων του Ομίλου γίνεται σε ∆ολάριο Αμερικής. Η γρήγορη 
πληρωμή των προμηθευτών αυτών μειώνει σημαντικά το συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο Όμιλος κατά περίπτωση 
προαγοράζει συνάλλαγμα και κατά πάγια τακτική δεν συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος 
με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών 
και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Ο εμπορικός κίνδυνος είναι σχετικά μικρός διότι οι πωλήσεις 
είναι κατανεμημένες σε μεγάλο αριθμό πελατών. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο 
ιστορικό πιστώσεων. Από τη ∆ιεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται 
συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εμπράγματες ή άλλες 
εξασφαλίσεις. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα διατηρώντας ικανά ταμειακά διαθέσιμα καθώς και 
διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.  

(δ) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

Ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, οπότε τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές 
είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου 
συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν 
κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από μακροπρόθεσμα δάνεια. ∆άνεια με μεταβλητό επιτόκιο 
εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών. ∆άνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο 
μεταβολής της εύλογης αξίας. 

(στ) Κίνδυνος οικονομικής συγκυρίας 

Η ιδιαίτερα δυσμενής οικονομική συγκυρία στην χώρα μας έχει επηρεάσει σημαντικά το σύνολο της οικονομικής 
δραστηριότητας και τους τομείς που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Στο βαθμό που η οικονομική κρίση εξακολουθήσει 
να επιδεινώνεται, θα έχει σαν ενδεχόμενο αποτέλεσμα περιορισμό στα μεγέθη των πωλήσεων των εταιρειών του 
Ομίλου. Ο Όμιλος διαχειρίζεται αυτόν τον κίνδυνο αφενός με την δραστηριοποίησή του σε διαφοροποιημένους τομείς 
που επηρεάστηκαν σε μικρότερο βαθμό από την κάμψη της καταναλωτικής ζήτησης (Ενέργεια – Ταχυμεταφορές) και 
αφετέρου με τη μείωση των δαπανών, αλλά και της έκθεσής του σε δανειακά κεφάλαια.           
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Συναλλαγές που διενεργήθηκαν μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεόμενων μερών αυτής 

 

1/1/2014 έως 
30/06/2014

1/1/2013 έως 
30/6/2013

1/1/2014 έως 
30/06/2014

1/1/2013 έως 
30/6/2013

i) Πωλήσεις

Πωλήσεις αγαθών προς: 1.648 2.960 - -

  -Unisystems Group - - - -

  -Info Quest Technologies - - - -

  -ACS - - - -

  -iStorm - - - -

  -iSquare - - - -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 3 1 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 1.646 2.959 - -

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 518 389 1.465 1.600

  -Unisystems Group - - 753 898

  -Info Quest Technologies - - 496 492

  -ACS - - 2 1

  -iStorm - - 4 1

  -iSquare - - 93 105

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 105 97

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 15 11 12 6

  -Λοιπές συνδεόμενες 503 378 - -

Μερίσματα προς Είσπραξη: 433 - 433 -

  -Unisystems Group - - - -

  -Info Quest Technologies - - - -

  -ACS - - - -

  -iStorm - - - -

  -iSquare - - - -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 433 - 433 -

Πωλήσεις παγίων προς: - - - -

  -Unisystems Group - - - -

  -Info Quest Technologies - - - -

  -ACS - - - -

  -iStorm - - - -

  -iSquare - - - -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες - - - -

2.599 3.349 1.899 1.600

Η ΕΤΑΙΡΙΑO ΟΜΙΛΟΣ
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1/1/2014 έως 
30/06/2014

1/1/2013 έως 
30/6/2013

1/1/2014 έως 
30/06/2014

1/1/2013 έως 
30/6/2013

ii) Αγορές

Αγορές αγαθών από: 258 433 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 258 433 - -

Αγορές υπηρεσιών από: 61 67 7 39

  -Unisystems - - - 12

  -Info Quest Technologies - - 7 27

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 57 - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 4 67 - -

Μερίσματα προς πληρωμή: - - - -

  -Unisystems - - - -

  -Info Quest Technologies - - - -

  -ACS - - - -

  -iStorm - - - -

  -iSquare - - - -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες - - - -

319 500 49 39

iii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της 
διοίκησης

995 1.118 91 107

995 1.118 91 107

Η ΕΤΑΙΡΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

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

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Απαιτήσεις από:

  -Unisystems Group - - 125 119

  -Info Quest Technologies - - 444 245

  -iSquare - - 4 3

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 294 4.380

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 279 252 71 50
  -Λοιπές συνδεόμενες 446 538 433 -

725 790 1.372 4.798

Υποχρεώσεις προς :

  -Unisystems Group - - 283 180

  -Info Quest Technologies - - 143 130

  -ACS - - -

  -iSquare - - 30 30

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 15 16

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - 4 4
  -Λοιπές συνδεόμενες 97 811 - -

97 811 477 360

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

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑO ΟΜΙΛΟΣ
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Με τιμή, 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

 

Θεόδωρος Φέσσας 

Πρόεδρος  
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας “Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία” 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας “Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία” και των 
θυγατρικών της της 30ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 
καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις 
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 
οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα 
με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (∆ιεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί 
αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 
επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 
«Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα 
που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή 
αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς 
μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 
συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 
αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ∆ΛΠ 34. 

 

 

 



 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

 (Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 
δηλώνεται διαφορετικά)
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων 
της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη 
συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

 
 

              Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014 
 
                        
                                                                                              
ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς                                                Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία       
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                                                   
Λεωφ. Κηφισίας 268                                                                                  
152 32 Χαλάνδρι                                                                                          Δέσποινα Μαρίνου 
ΑρΜ ΣΟΕΛ 113                                                                                               ΑΜ ΣΟΕΛ 17681 
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Η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Quest 
Συμμετοχών A.E. την 27η Αυγούστου 2014 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.quest.gr, όπου και θα παραμείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 
ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και δημοσίευσης της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                            Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος                           Το Μέλος του ∆.Σ.                         
                                                                                                             
 
 
 
 
Θεόδωρος Φέσσας                                 Παντελής Τζωρτζάκης                               Μάρκος Μπιτσάκος       
Α∆Τ. ΑE 106909                               Α∆Τ.X 072948                                    Α∆Τ. ΑΑ 079768  
                                                                                                                             

 

 

Ο ∆/ντής Χρηματοοικονομικού Ελέγχου Ομίλου                                  Η ∆/ντρια Λογιστηρίου 
 
 
 
 
∆ημήτρης Παπαδιαμαντόπουλος                                                         Κωνσταντινιά Αναγνωστοπούλου 
Α∆Τ. ΑΑ 061032                                                                                   Α∆Τ. Τ 071699 
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 0079032- Α' ΤΑΞΗΣ                                                         ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 0002601-Α' ΤΑΞΗΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Σημείωση 30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 7 86.663 86.119 39.108 39.147
Υπεραξία 8 8.717 8.717 - -

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 18.413 17.163 16 18
Επενδύσεις σε ακίνητα 10 5.885 5.890 - -
Επενδύσεις σε θυγατρικές 11 - - 77.696 83.114
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 12 1.110 1.084 158 158
∆ιαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 13 6.024 6.024 5.546 5.546
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.542 5.290 - -
Μακροπρόθεσμες φορολογικές απαιτήσεις 27 12.706 12.706 12.706 12.706
Απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 229 893 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 596 576 48 49

145.885 144.462 135.277 140.736

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 13.476 10.755 - -
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 92.586 96.776 1.710 5.045

Απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 664 774 - -
Παράγωγα 47 - 47 -
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 14 14 14 14 14
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 2.140 1.575 50 5
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 39.628 41.258 1.000 1.573
∆εσμευμένες προθεσμιακές καταθέσεις 0 4.700 - -

148.555 155.851 2.821 6.636

Σύνολο Ενεργητικού 294.440 300.313 138.098 147.373

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
Μετοχικό κεφάλαιο 15 5.981 5.981 5.981 5.981
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 15 39.413 39.413 39.413 39.413
Λοιπά αποθεματικά 5.745 5.922 9.905 9.848
Αδιανέμητα κέρδη 107.315 103.215 80.406 79.824
Ίδιες μετοχές (210) (163) (210) (163)

158.244 154.367 135.495 134.902

∆ικαιώματα μειοψηφίας 11.327 8.010 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 169.567 162.374 135.495 134.902

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
∆άνεια 16 13.752 14.754 - -
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.064 8.995 1.246 1.213
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 5.305 5.115 81 76
Επιχορηγήσεις 65 66 65 66

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα 1.422 996 - -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 249 410 384 383

29.856 30.337 1.776 1.739

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 68.838 74.378 827 732
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 4.115 3.370 - -
∆άνεια 16 22.032 29.794 - 10.000
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα 29 59 - -

Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 3 3 - -

95.017 107.605 827 10.732

Σύνολο υποχρεώσεων 124.874 137.941 2.603 12.471

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 294.440 300.313 138.098 147.373

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής 
πληροφόρησης. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 - ΟΜΙΛΟΣ 

 

Σημείωση 01/01-30/06/2014 01/01-30/06/2013 1 01/04-30/06/2014 01/04-30/06/2013

Πωλήσεις 6 148.981 140.942 77.939 73.054
Κόστος Πωληθέντων (123.263) (115.711) (62.548) (59.374)

Μικτό Κέρδος 25.718 25.231 15.392 13.680
Έξοδα διάθεσης (8.913) (10.895) (4.855) (6.186)
Έξοδα διοίκησης (11.054) (11.173) (5.733) (5.757)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλευσης 1.033 455 861 268
Λοιπά κέρδη / (ζημιές) καθαρά 67 55 65 20

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 6.851 3.672 5.730 2.025

Χρηματοοικονομικά έσοδα 539 670 370 309

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) (1.963) (1.271) (868) (495)
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (1.424) (600) (498) (186)

Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 
(μετά από φόρο και δικαιώματα μειοψηφίας)

12 (11) (86) 16 (69)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων 5.415 2.986 5.248 1.770
 Φόρος εισοδήματος 20 (1.229) (2.904) (1.247) (1.651)

Κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 4.187 82 4.001 119

Κατανεμόμενα σε :
Μετόχους της μητρικής 4.240 213 3.332 56
∆ικαιώματα μειοψηφίας (53) (131) 669 63

4.187 82 4.001 119

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

Βασικά και μειωμένα 23 0,3552 0,0044 0,2792 0,0011

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

1.Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρμοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρημένου ∆ΛΠ 19, όπως 
περιγράφεται στην Σημείωση 28.   

Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής 
πληροφόρησης. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 - ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Σημείωση
01/01-30/06/2014 01/01-30/06/2013 01/04-30/06/2014 01/04-30/06/2013

Πωλήσεις - - - -
Κόστος Πωληθέντων - - - -
Μικτό Κέρδος - - - -
Έξοδα διάθεσης - - - -
Έξοδα διοίκησης (1.350) (1.846) (593) (935)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλευσης 2.109 1.758 1.307 866
Λοιπά κέρδη / (ζημιές) καθαρά 47 56 44 13
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 806 (31) 758 (55)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 10 19 3 11
Χρηματοοικονομικά (έξοδα) (109) (1) - (1)
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (100) 18 3 10

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων 706 (13) 761 (45)

 Φόρος εισοδήματος 20 (91) (333) (45) (48)

Κέρδη/ (ζημίες) χρήσης μετά φόρων  
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 615 (346) 716 (93)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής 
πληροφόρησης. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

 

 

   

1/1/2014 έως 
30/06/2014

1/1/2013 έως 
30/06/2013 1

1/1/2014 έως 
30/06/2014

1/1/2013 έως 
30/06/2013

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου 4.187 82 615 (346)
Τροποποίηση ∆ΛΠ 19
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης - Αναμορφωμέν - - - -

Λοιπά Συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από 
φόρους

Συναλλαγματικές διαφορές - - - -
Κέρδη / (ζημίες) από αποτίμηση Παραγώγων 
χρηματοοικονομικών προιόντων

(425) 548 - -

Κέρδη / (ζημίες) από αποτίμηση ∆ΠΠ 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 57 (215) 57 (215)

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) - (23) - -

Κέρδη / (ζημίες) που ενδεχόμενα θα 
επιρεάσουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
χρήσης στο μέλλον

(368) 310 57 (215)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) 
περιόδου μετά από φόρους 3.819 392 672 (561)

Τα οποία αναλογούν σε :

Μετόχους της μητρικής 4.063 276
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (244) 116

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

1.Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρμοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρημένου ∆ΛΠ 19, όπως 
περιγράφεται στην Σημείωση 28.   

Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής 
πληροφόρησης. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

∆ικαιώματα Σύνολο Ιδίων 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αδιανέμητα 
Κέρδη Ίδιες μετοχές Σύνολο

 Μειοψηφίας Κεφαλαίων

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 58.820 5.043 105.395 (97) 169.161 8.240 177.398
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου - - (2.149) - (2.149) (641) (2.790)
Λοιπά συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) 
χρήσης μετά από φόρους - 879 (46) - 833 298 1.131

Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών και μεταβολή 
ποσοστών σε ήδη υπάρχουσες - - (18) - (18) 113 95
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (13.159) - - - (13.159) - (13.159)
Ακύρωση Ιδίων Μετοχών (267) - 33 234 - - -
Αγορά Ιδίων Μετοχών - - - (301) (301) - (301)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2013 45.394 5.922 103.215 (163) 154.367 8.010 162.374

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 45.394 5.922 103.215 (163) 154.367 8.010 162.374
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου - - 4.240 - 4.240 (53) 4.187
Λοιπά συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) 
χρήσης μετά από φόρους - (177) - - (177) (191) (368)
Άυξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών στα 
δικαιώματα μειοψηφίας - - - - - 3.562 3.562

Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών και μεταβολή 
ποσοστών σε ήδη υπάρχουσες - - (108) - (108) - (108)
Ανακατανομές - - (32) 32 - - -
Αγορά Ιδίων Μετοχών - - - (80) (80) - (80)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 45.394 5.745 107.315 (210) 158.242 11.327 169.567

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αδιανέμητα 
Κέρδη Ίδιες μετοχές

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 58.820 9.428 80.947 (97) 149.099

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου - - (1.253) - (1.253)

Λοιπά συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) 
χρήσης μετά από φόρους - 515 - - 515
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (13.159) - - - (13.159)
Ακύρωση Ιδίων Μετοχών (267) - 33 234 -
Ανακατανομές - (95) 95 - -
Αγορά Ιδίων Μετοχών - - - (301) (301)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2013 45.394 9.848 79.823 (163) 134.902

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 45.394 9.848 79.823 (163) 134.902

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου - - 615 - 615

Λοιπά συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) 
χρήσης μετά από φόρους - 57 - - 57
Ανακατανομές - - (32) 32 -
Αγορά Ιδίων Μετοχών - - - (80) (80)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 45.394 9.905 80.406 (210) 135.495

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

 

 Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής 
πληροφόρησης. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

Σημείωση 01/01-
30/06/2014

01/01-
30/06/2013 1

01/01-
30/06/2014

01/01-
30/06/2013 1

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων περιόδου 5.415 2.986 706 (13)

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 7 1.854 1.496 263 270
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 10 5 5 - -
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 783 710 4 4
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές - (99) - -

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων & λοιπών 
επενδύσεων (6) 17 - -

Ζημιές / (Κέρδη) εύλογης αξίας παραγώγων (47) 59 (47) 39
Ζημιές / (Κέρδη) εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων μέσω 
ΚΑΧ 57 110 57 110

Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση διαθέσιμων προς πώληση 0 (80) - (80)

Έσοδα τόκων (539) (670) (10) (19)
Έξοδα τόκων 1.963 1.271 109 1
Έσοδα από μερίσματα (433) - (433) -
Ζημιές / (Κέρδη) από συνδεδεμένες και μεταβολή τρόπου ενοποίησης 
θυγατρικών (26) 86 - -

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (1) (2) (1) (2)
9.026 5.888 649 309 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (2.721) 1.204 - -
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 4.945 3.674 3.335 (3.828)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (5.701) (2.996) 96 (2.031)

(Αύξηση) / μείωση παραγώγων χρηματοοικονομικών προιόντων (30) - - -

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 190 129 5 13

(3.316) 2.011 3.435 (5.846)

Tαμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 5.709 7.899 4.084 (5.536)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.963) (1.271) (109) (1)
Καταβεβλημένοι φόροι (1.330) (396) (102) (1)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.416 6.233 3.873 (5.538)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 7 (2.401) (8.248) (224) (76)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 (2.033) (326) (3) (1)
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων - (1.000) - (1.000)

Απόκτηση θυγατρικών, συνδεδεμένων, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων ή και μεταβολή σε συμμετοχή αυτών - (152) (6.853) (46)

Πώληση θυγατρικών, συνδεδεμένων, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων - 225 12.272 225

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Quest Energy στο 
ποσοστό των δικαιωμάτων μειοψηφίας 3.562 - - -

Τόκοι εισπραχθέντες 539 670 10 19
Μερίσματα εισπραχθέντα 433 - 433 -
(Αύξηση)/ μείωση δεσμευμένων προθεσμιακών καταθέσεων 4.700 900 - -
Εισπράξεις από μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών & 
Συνδεδεμένων - 752 - 7.987

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 4.798 (7.180) 5.634 7.108

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 16 4.656 3.113 - -
Εξοφλήσεις δανείων  16 (13.421) (5.623) (10.000) -
Αγορά ιδίων μετοχών (80) (124) (80) (124)
Επιστροφή Μετοχικού κεφαλαίου - - - -
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (8.845) (2.634) (10.080) (124)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα

(1.630) (3.581) (573) 1.446

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 41.258 43.842 1.573 353
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 39.628 40.261 1.000 1.799

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 1.Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρμοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρημένου ∆ΛΠ 19, όπως 
περιγράφεται στην Σημείωση 28.   

Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής 
πληροφόρησης. 
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Σημειώσεις επί της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση περιλαμβάνει την ενδιάμεση εταιρική οικονομική πληροφόρηση της 
Quest Συμμετοχών A.E. (η «Εταιρεία») και την ενδιάμεση ενοποιημένη οικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας και 
των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2014, σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»). Τα ονόματα των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών παρουσιάζονται 
στις Σημειώσεις 11,12 και 24.  

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, η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ.   

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

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Quest Συμμετοχών 
A.E. την 27η Αυγούστου 2014. 

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ως ακολούθως :  

Θεόδωρος Φέσσας                51,07% 

Ευτυχία Κουτσουρέλη – Φέσσα        25,15% 

Επενδυτικό κοινό                              23,78% 

 Σύνολο                              100%  

 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο ∆ήμο Καλλιθέας, στην οδό Αργυρουπόλεως 2Α και έχει αριθμό 
μητρώου Γ.Ε.ΜΗ 121763701000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5419/06/Β/86/02).   

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι : 

1. Θεόδωρος Φέσσας, του ∆ημητρίου, Πρόεδρος ∆.Σ.  
2. Φαίδων Ταμβακάκης του ∆ημητρίου, Αντιπρόεδρος ∆.Σ., Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος 
3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, ∆ιευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Mέλος 
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Εκτελεστικό Mέλος 
5. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Εκτελεστικό Mέλος    
6. Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος 
7. Μιχαήλ Πάππαρης, του ∆ημητρίου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος 
8. Κωνσταντίνος Ρήγας, του Γεωργίου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος 
9. Απόστολος Ταμβακάκης, του Σταύρου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος 

 

Η ελεγκτική εταιρεία είναι : 

ΠραισγουωτερχουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 

Λεωφόρος Κηφισίας 268 

15232 Χαλάνδρι 

Ελλάδα 

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.quest.gr. 
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2. ∆ομή του Ομίλου και δραστηριότητες 

Η δομή του Ομίλου την 30 Ιουνίου 2014 έχει ως εξής : 

Τομέας Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών

Διανομή προιόντων 
Apple Τομέας Ταχυμεταφορών

Τομέας παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ

99,68% 55%
100%

100%
100% 20% 77,48%

100% 100,00%
97,88%

100% 97,88%
100,00%

100% 90%

19% 77,50%

100% 19% 77,45%

80% 19% 77,50%

19% 77,45%

19% 77,33%
100%

19% 77,48%
100%

19% 77,50%

100% 18,67% 77,33%

18,67% 77,33%

100% 98,67%

18,67% 77,33%

40% 98,67%

18,67% 77,50%
100%

98,67%

30% 98,67%

98,67%
100%

98,67%

50% 100%

51%

50%

95%

95%

95%

95%

95%

Θυγατρικές εταιρείες 95%
Συγγενής εταιρείες

95%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ

Info Quest Technologies 
Α.Ε. iSquare Α.Ε. ACS Α.Ε.

Quest Ενεργειακή 
Kτηματική Α.Ε.B.E.

Rainbow Εκπαιδευτικό 
κέντρο Ε.Π.Ε. iStorm Ε.Π.Ε.

Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος ΕΠΕ

Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία Α.Ε.

Unisystems A.E.E.
Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι 

Unisystems Belgium
Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.

ACS Courier SH.p.k.

GPS Postal Services 
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ

ΦΑΣΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
(Απορρόφηση 30/9/2011)

Quest on Line

Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ

Unisystems Information 
Technology Systems SRL

Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ

Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ

Unisystems Bulgaria Ltd

Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ
Unisystems Cyprus Ltd

Unisystems BV

 Unisystems Türk Bilgi 
Teknolojileri A.Ş.

NUBIS A.E.

Quest Αιολική Καρύστου Δίστρατα ΕΠΕ

Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι 

Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη ΕΠΕ

Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας ΕΠΕ

Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγιοι Ταξιάρχες 

Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης ΕΠΕ

Quest Αιολική Σιδηροκάστρου Χορτερό 

Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι ΕΠΕ

Quest Αιολική Διστόμου μεγάλο πλάι ΕΠΕ

Parkmobile Hellas Α.Ε.

Diasimo Holdings ΕΠΕ

Ισχύς Μακεδονία Α.Ε.

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 5 ΕΕ

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 1 ΕΕ

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 2 ΕΕ

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 3 ΕΕ

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 4 ΕΕ

Ανεμοπύλη Ελληνογαλλική ΑΕΒΕ

Quest Solar Αλμυρού ΑΕ

Quest Solar Χαλκιδικής ΕΠΕ

Quest Solar Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Blue Onar ΕΠΕ
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3. Αρχές σύνταξης της συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 

 

Ι) Βάση σύνταξης της οικονομικής πληροφόρησης 

Η συνοπτική ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση της Quest Συμμετοχών A.E. με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2014 
καλύπτει τους έξη μήνες από 1 Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2014 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 Εταιρίας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεμβρίου 2013.  

Η συνοπτική ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό µε τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις της 31 ∆εκεμβρίου 2013 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 και των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

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 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. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία  εκπληρώνουν τις καθημερινές τους ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης μέσω των χρηματικών 
πόρων που έχουν στη διάθεσή τους, περιλαμβανομένων και των τραπεζικών χορηγήσεων. 

Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να δημιουργούν αβεβαιότητα όσον αφορά (α) στο επίπεδο ζήτησης 
για τα προϊόντα του Ομίλου και της Εταιρείας και (β) στη διαθεσιμότητα τραπεζικής χρηματοδότησης για το 
προβλεπτό μέλλον.  

Οι προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας λαμβάνοντας εύλογα υπόψη τις πιθανές μεταβολές στην εμπορική τους 
απόδοση, δημιουργούν την εύλογη προσδοκία στη ∆ιοίκηση ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτουν επαρκείς πόρους 
για να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον.  

Ως εκ τούτου ο Όμιλος και η Εταιρεία συνεχίζουν να υιοθετούν την «αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των 
δραστηριοτήτων τους» κατά την κατάρτιση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την 
περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2014. 
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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, τροποποιήσεων και διερμηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και ∆ιερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για 
τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής 
θέσης. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες 

Το Συμβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («Σ∆ΛΠ») δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και 
τις από κοινού συμφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση).  

Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται 
στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα 
προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες 
διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) 
μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην 
ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν 
σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει 
έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα 
άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 
ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 
συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 
οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό 
χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους 
συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων 
σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 
οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες 
(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 
γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα 
τροποποιημένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 
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∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το 
∆ΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό 
χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 
όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο 
∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» 
που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής 
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του 
∆ΠΧΑ 11. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, από κοινού 
συμφωνίες και γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» 

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες 
μετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις 
του ∆ΠΧΑ 12 μόνο για την περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρμόζεται 
το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες οικονομικές 
οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει μία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά 
επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισμό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από 
την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις 
που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία επενδύσεων. 

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας 
δημιουργίας ταμειακών ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς 
γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης όταν  έχει αναγνωριστεί ή 
αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιμη αξία όταν μία 
Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπάρχει απομείωση. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί 
ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. 
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Πρότυπα και ∆ιερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

∆ΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα 
προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες 
του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση 
ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ 
και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης 
βάση των ορισμών του ∆ΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε 
ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης 
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των 
λειτουργικών τομέων. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης 
είναι ασήμαντη. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η 
προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια 
οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρεία που παρέχει 
υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρεία της οικονομικής 
οντότητας. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού 
οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από 
κοινού δραστηριότητας.   

∆ΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων 
των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 

∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως 
αποκλειόμενα. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης 
ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων 
πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης καθιερώνει μία προσέγγιση της 
λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του 
∆ΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. 
Το ∆ΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17 Ιουνίου 
2014) 

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη 
κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου 
θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης 
σύμφωνα με το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή 
της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει 
σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια 
συγκεκριμένη ημερομηνία. 

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε 
μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 
υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται 
κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο 
αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών 
του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να 
εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της 
αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να 
απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε 
αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αμπέλια και τα 
δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα 
ιδιοκατασκευασμένα ενσώματα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο πεδίο 
εφαρμογής του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραμένει στο πεδίο 
εφαρμογής του ∆ΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης 
προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους 
οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

4. 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. 

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι εκτιμήσεις 
αυτές εξ ορισμού σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις που συνεπάγονται 
σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στη επόμενη 
περίοδο αναφέρονται κατωτέρω.  

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμώνται και βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος όπως 
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους παράγοντες περιλαμβανομένων 
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες.  
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 (α)        Φόρος εισοδήματος  

Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο 
εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου 
είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων 
για το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον φόρων. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το 
αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη 
φορολογία της περιόδου.  

(β)         Εκτίμηση αποµείωσης απαιτήσεων πελατών  

Η Εταιρεία εξετάζει τα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα των πελατών και κατά πόσο υπερβαίνουν την πιστωτική πολιτική. Η 
Εταιρεία προβαίνει σε απομείωση των επισφαλών υπολοίπων και δημιουργεί αντίστοιχη πρόβλεψη βάση 
εκτιμήσεων. Οι εκτιμήσεις που γίνονται αφορούν τον χρονισμό και το ύψος αποπληρωμής των απαιτήσεων  καθώς 
και τυχόν εξασφαλίσεις των απαιτήσεων  που έχουν ληφθεί. Ειδικότερα και για όποιες περιπτώσεις υπάρχουν 
εξασφαλίσεις, η Εταιρεία προβαίνει σε δημιουργία πρόβλεψης επισφάλειας σε ποσοστό μικρότερο του 100% της 
απαίτησης ανάλογα την περίπτωση. Οι εκτιμήσεις εμπεριέχουν βαθμό υποκειμενικότητας και απαιτούν την κρίση της 
∆ιοίκησης.  

(γ)         Εκτίμηση αποµείωσης  μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

Η Εταιρεία εξετάζει ετησίως εάν τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία έχουν υποστεί οποιαδήποτε 
απομείωση, σύμφωνα με τη λογιστική πρακτική. Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας χρηματοροών 
έχουν καθοριστεί με βάση την αξία σε χρήση (value in use). Αυτοί οι υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων.  

(δ)         Συνταξιοδοτικά προγράμματα  

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με τη 
χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο 
προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της παροχής.  

Η Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο το 
οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών, οι 
οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Για τον 
καθορισμό του κατάλληλου επιτόκιο προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου 
εταιρικών ομολογιών, τα οποία μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η 
ημερομηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.  

 Άλλες σημαντικές παραδοχές των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται μερικώς στις τρέχουσες 
συνθήκες αγοράς.  

(ε)         Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις  

Η Εταιρεία έχει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. Η ∆ιοίκηση αξιολογεί την έκβαση των υποθέσεων και, εάν υπάρχει 
πιθανότητα αρνητικής έκβασης τότε η Εταιρεία προβαίνει στο σχηματισμό των απαραίτητων προβλέψεων. Οι 
προβλέψεις, όπου απαιτούνται, υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για τη 
δαπάνη που θα χρειαστεί για την διευθέτηση των αναμενόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού. Η παρούσα αξία βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που απαιτεί την άσκηση κρίσης.  
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6. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

 
O Όμιλος διαχωρίζεται στους παρακάτω επιχειρηματικούς τομείς: 

(1) Υπηρεσίες και εξοπλισμός πληροφορικής 

(2) Υπηρεσίες και εξοπλισμός πληροφορικής – προϊόντα Apple 

(3) Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

(4) Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 

 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα για τους 6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2014 και 30 Ιουνίου 2013 έχουν ως εξής: 

 
 
  
6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2014

Πληροφορική
∆ιανομή 

προϊόντων 
APPLE

Ταχυδρομικές 
δραστηριότητες

Παραγωγή 
Ενέργειας από 

ΑΠΕ

Μη 
κατανεμηθέντα Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 93.640 23.984 39.083 2.229 - 158.935
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (5.722) (3.879) (267) (88) - (9.955)
Σύνολο Πωλήσεων 87.918 20.105 38.817 2.141 - 148.981

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 2.869 458 2.370 376 778 6.851
Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα  (559) (183) 64 (647) (100) (1.424)
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 4 - - (15) - (11)
Κέρδη προ φόρων 2.314 275 2.434 (286) 679 5.416

Φόρος εισοδήματος (Σημ 20) (1.229)

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 4.187  
 
 
6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2013 1

Πληροφορική
∆ιανομή 

προϊόντων 
APPLE

Ταχυδρομικές 
δραστηριότητες

Παραγωγή 
Ενέργειας από 

ΑΠΕ

Μη 
κατανεμηθέντα Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 84.143 26.282 35.693 2.680 - 148.797
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (4.315) (3.262) (257) (22) - (7.856)
Σύνολο Πωλήσεων 79.827 23.020 35.436 2.658 - 140.942

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 1.488 791 1.230 242 (80) 3.672
Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα (234) (169) 99 (388) 92 (600)
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (32) - - (54) - (86)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 1.222 622 1.330 (200) 12 2.986

Φόρος εισοδήματος (Σημ 20) (2.904)

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 82  
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1.Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρμοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρημένου ∆ΛΠ 19, όπως 
περιγράφεται στην Σημείωση 28.   

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2014 του επιχειρηματικού κλάδου «Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ» 
επιβαρύνθηκαν κατά το ποσό των € 2.038 χιλ. στις πωλήσεις και  € 1.496 χιλ. στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων 
και αποσβέσεων,  λόγω της έκδοσης  πιστωτικών τιμολογίων βάση των διατάξεων του ν. 4254/07.04.2014 , που 
αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013.   

Οι μεταβιβάσεις και οι συναλλαγές μεταξύ των τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς εμπορικούς όρους και 
συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για συναλλαγές με τρίτους. 
 
 
 
 
 

7. Ενσώματα Πάγια 

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά μέσα  
& μηχ/κός 
εξοπλισμός

Υπό κατασκευη 
κτίρια

Έπιπλα και 
εξαρτήματα Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2013 56.066 22.613 5.170 26.926 110.774
Προσθήκες 813 12.206 253 2.761 16.032
Πωλήσεις / διαγραφές - (382) - (1.641) (2.023)
Ανακατανομές - 4 - (3) -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2013 56.878 34.440 5.423 28.043 124.784

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2013 (10.105) (4.350) - (23.080) (37.533)
Αποσβέσεις (431) (1.250) - (1.424) (3.106)
Πωλήσεις / διαγραφές - 380 - 1.595 1.975
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2013 (10.536) (5.220) - (22.909) (38.664)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεμβρίου 2013 46.342 29.220 5.423 5.134 86.119

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 56.878 34.440 5.423 28.043 124.784
Προσθήκες 284 550 - 1.567 2.401
Πωλήσεις / διαγραφές - (0) - (165) (165)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 57.162 34.990 5.423 29.446 127.020

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 (10.536) (5.220) - (22.909) (38.664)
Αποσβέσεις (234) (880) - (740) (1.854)
Πωλήσεις / διαγραφές - - - 159 159
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 (10.770) (6.100) - (23.487) (40.356)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2014 46.392 28.890 5.423 5.958 86.663  
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά μέσα  
& μηχ/κός 
εξοπλισμός

Υπό κατασκευη 
κτίρια

Έπιπλα και 
εξαρτήματα Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2013 46.381 1.096 - 2.733 50.209
Προσθήκες 83 - -  66 149
Πωλήσεις / διαγραφές - (260) -  (1) (261)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2013 46.464 836 -  2.797 50.097

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2013 (7.788) (1.019) -  (1.876) (10.683)
Αποσβέσεις (287) (25) -  (218) (529)
Πωλήσεις / διαγραφές - 260 -  1 261

Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2013 (8.075) (783) -  (2.092) (10.951)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεμβρίου 2013 38.389 52 -  705 39.147

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 46.464 836 - 2.797 50.097
Προσθήκες 141 9 -  75 224
Πωλήσεις / διαγραφές - - -  - -
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 46.606 845 -  2.872 50.321

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 (8.075) (783) -  (2.092) (10.951)
Αποσβέσεις (139) (13) -  (112) (263)
Πωλήσεις / διαγραφές - - -  - -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 (8.215) (796) -  (2.203) (11.213)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2014 38.391 49 -  668 39.108  
 

Σύμφωνα με το ∆ΧΠΑ 13 (Επιμέτρηση εύλογης αξίας), η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η αναπόσβεστη αξία της 
ομάδας των περιουσιακών στοιχείων «οικόπεδα και κτίρια» προσεγγίζει την εύλογη και ότι σε σχέση με το τέλος της 
προηγούμενης χρήσης 2013 δεν προέκυψαν επιπλέον σημαντικές ενδείξεις για ενδεχόμενη απομείωση τους στις 
παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.  

Στην κλειόμενη περίοδο το ποσό των ευρώ 2.401 χιλ. στον Όμιλο στο κονδύλι των προσθηκών αφορά κυρίως 
προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού της θυγατρικής εταιρείας «ACS».     

Στη προηγούμενη χρήση οι προσθήκες ποσού ευρώ 16.032 χιλ. στον Όμιλο αναφέρονται κατά κύριο λόγο στην 
κατασκευή του νέου φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 10MW της θυγατρικής «Quest Solar Αλμυρού ΕΠΕ» καθώς και 
στην προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού της θυγατρικής εταιρείας «ACS».  

8. Υπεραξία 

  

30/6/2014 31/12/2013

Υπόλοιπο στην αρχή της χρήσης 8.717 8.717
Προσθήκες - -
∆ιαγραφές - -
Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης 8.717 8.717

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Το κονδύλι ποσού ευρώ 8.717 χιλ της υπεραξίας, αφορά κατά ποσό ευρώ 4.932 χιλ. την οριστικά  σχηματισθείσα 
υπεραξία εξαγοράς της εταιρείας «Rainbow A.E.» που απορροφήθηκε εντός του 2010 από την κατά 100% θυγατρική 
«iSquare Α.Ε.» και κατά ποσό ευρώ 3.785 χιλ. την εξαγορά μειοψηφικών ποσοστών της θυγατρικής «ACS Α.Ε.».         
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Η ανακτήσιμη αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών καθορίζεται σύμφωνα με υπολογισμό της αξίας 
χρήσης της (value in use). Ο υπολογισμός αυτός χρησιμοποιεί προβλέψεις ταμειακών ροών που προκύπτουν από 
οικονομικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την ∆ιοίκηση και καλύπτουν τριετή περίοδο. 
  
Οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν από τη ∆ιοίκηση, στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, για τον υπολογισμό 
των μελλοντικών ταμειακών ροών, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος απομείωσης υπεραξίας στις μονάδες 
δημιουργίας ταμειακών ροών για τον τομέα της διανομής των προϊόντων Apple είναι οι εξής: Επιτόκιο αναγωγής σε 
παρούσα αξία 11%, Αύξηση πωλήσεων 14%, μικτό περιθώριο 12,5% και Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές 1,5%. 
Σχετικά με τον τομέα των Ταχυδρομικών δραστηριοτήτων είναι : Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία 11%, μεταβολή 
πωλήσεων 2,5%, μικτό περιθώριο 22% και Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές 1,5%.  
   
Τα προϋπολογισθέντα μικτά περιθώρια κέρδους υπολογίζονται σύμφωνα με τα μικτά περιθώρια που 
πραγματοποιήθηκαν το αμέσως προηγούμενο έτος προσαυξημένα κατά την προσδοκώμενη βελτίωση απόδοσης. Οι 
προεξοφλημένες ταμειακές ροές των εταιρειών για τις οποίες, στην ημερομηνία εξαγοράς, έχει σχηματισθεί η 
ανωτέρω συνολική υπεραξία καλύπτουν πλήρως το κονδύλι της υπεραξίας.       
 
 

9. Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ
∆ικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας

Λογισμικό Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2013 24.104 9.415 407 33.927
Προσθήκες 30 807 242 1.079
Πωλήσεις - - - -
Ανακατανομές - 216 (216) -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2013 24.134 10.437 433 35.005

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2013 (7.029) (8.247) (191) (15.468)
Αποσβέσεις (802) (698) (6) (1.505)
Απομείωση (869) - - (869)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2013 (8.699) (8.945) (197) (17.842)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεμβρίου 2013 15.435 1.492 236 17.163

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014 24.134 10.437 433 35.005
Προσθήκες - 1.998 36 2.033
Ανακατανομές - - - -
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 24.134 12.435 469 37.038

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014 (8.699) (8.945) (197) (17.842)
Αποσβέσεις (369) (292) (123) (783)
Απομείωση - - - -
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 (9.068) (9.237) (320) (18.625)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2014 15.066 3.198 149 18.413  
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Λογισμικό Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2013 32 32
Προσθήκες 2 2
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2013 34 34

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2013 (8) (8)
Αποσβέσεις (8) (8)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2013 (16) (16)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεμβρίου 2013 18 18

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014 34 34
Προσθήκες 3 3
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 37 37

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014 (16) (16)
Αποσβέσεις (4) (4)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 (21) (21)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2014 16 16  

 

 

Στον Όμιλο το ποσό των ευρώ 15.066 χιλ. στο κονδύλι των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας αφορά κατά κύριο 
λόγο την αναπόσβεστη αξία της εμπορικής επωνυμίας (brand name) της θυγατρικής εταιρείας «Unisystems» ύψους 
ευρώ 11.873 χιλ. που προέκυψε από την κατανομή του τιμήματος της εξαγοράς της και αποσβένεται με βάση την 
προσδιορισμένη στα 30 έτη ωφέλιμη ζωή του και ποσό ύψους ευρώ 3.219 χιλ. που αφορά άδειες για παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα ισχύος 63,9 MW που αποσβένεται με ωφέλιμη ζωή 25 έτη.      

Στην κλειόμενη περίοδο το ποσόν των ευρώ 1.998 χιλ. στις προσθήκες του κονδυλίου «Λογισμικό» αφορά κυρίως 
ιδιοπαραγόμενο λογισμικό από την θυγατρική «Unisystems» στα πλαίσια επιδοτούμενου προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής κοινότητας.   

Το ποσό ύψους ευρώ (869) χιλ. στην προηγούμενη χρήση στο κονδύλι των απομειώσεων των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας αφορά σε τμηματική απομείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων σχετιζόμενων με 
δικαιώματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η καθαρή αξία αυτών των δικαιωμάτων 
επαναπροσδιορίσθηκε την προηγούμενη χρήση με βάση την εύλογη αξία τους. 
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10. Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 

30/06/2014 31/12/2013

Κόστος

Υπόλοιπο έναρξης 8.230 8.230

Στο τέλος της περιόδου 8.230 8.230

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης (2.340) (44)

Αποσβέσεις χρήσης (5) (10)

Απομείωση - (2.286)

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου (2.345) (2.340)

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της περιόδου 5.885 5.890

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Το ανωτέρω ποσό ευρώ 5.885 χιλ. αφορά στην απομειωμένη, μέσω των αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης, 
δίκαιης αξία οικοπέδου της θυγατρικής εταιρίας Unisystems A.E., στην λεωφόρο Αθηνών. Ο Όμιλος λαμβάνοντας 
υπόψη σχετική έκθεση μελέτης αναγνωρισμένου εκτιμητή αλλά και τις συνθήκες στην αγορά ακινήτων προχώρησε σε 
τμηματική διαγραφή (προσαρμογή σε εύλογη αξία) της αξίας της ανωτέρω επένδυσης, μέσω των αποτελεσμάτων του 
2013, ποσού ευρώ 2.286 χιλ. Το ανωτέρω οικόπεδο η θυγατρική είχε αγοράσει στη χρήση 2006 με αρχικό σκοπό την 
ανέγερση κτιρίου για την μετεγκατάσταση των γραφείων της. Στη χρήση 2007 αποφασίστηκε ότι δεν 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 έχει προκύψει μετά από την κατανομή του τιμήματος εξαγοράς της 
ανωτέρω θυγατρικής. Η ανωτέρω απομείωση της αξίας του οικοπέδου ποσού ευρώ 2.286 χιλιάδων επιβάρυνε 
ισόποσα τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης. 

Οι αποσβέσεις ποσού ευρώ (5) χιλ. στην κλειόμενη περίοδο και (10) χιλ. στην προηγούμενη χρήση αφορούν μικρής 
κλίμακας εγκαταστάσεις που συνδέονται με το ανωτέρω οικόπεδο.   

Σύμφωνα με το ∆ΧΠΑ 13 (Επιμέτρηση εύλογης αξίας), η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η αξία των επενδύσεων σε 
ακίνητα προσεγγίζει την εύλογη και ότι σε σχέση με το τέλος της χρήσης 2013 δεν προέκυψαν επιπλέον σημαντικές 
ενδείξεις για ενδεχόμενη απομείωση τους στις παρούσες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία στο τέλος 
της χρήσης 2014 θα προβεί σε επανεκτίμηση του ως άνω κονδυλίου.       

     

11. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

 

30/6/2014 31/12/2013

Υπόλοιπο έναρξης 83.114 92.889
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (12.272) (11.125)
Προσθήκες 6.853 1.350
Υπόλοιπο λήξεως 77.696 83.114

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Το των ευρώ (12.272) χιλ. στην κλειόμενη περίοδο αφορά σε : 

1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 1.000 χιλ. με καταβολή μετρητών στους Μετόχους βάσει 
της από 13 Φεβρουαρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής 
«Unisystems A.E.». Η ανωτέρω μείωση υλοποιήθηκε μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 
ευρώ 0,05. 

2. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 1.270 χιλ. με καταβολή μετρητών στους Μετόχους βάσει 
της από 14 Φεβρουαρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής «Info 
Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.». Η ανωτέρω μείωση υλοποιήθηκε μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής κατά ευρώ 2. 

3. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 10.002 χιλ. με καταβολή μετρητών στους Μετόχους 
βάσει της από 5 Φεβρουαρίου 2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής «ACS 
A.E.». 

Το των ευρώ 6.853 χιλ. στην κλειόμενη περίοδο αφορά σε : 

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 55% θυγατρικής «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.» βάσει 
της από 24 Φεβρουαρίου 2014 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τελευταίας. Η Εταιρεία 
συμμετείχε κατά το ποσοστό της στην ανωτέρω αύξηση συνολικού ποσού ευρώ 7.915 χιλ. και κατέβαλε ποσό ευρώ 
4.353 χιλ. 

2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής «iStorm Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» ποσού ευρώ 2.500 χιλ. 
βάσει της από 11 Μαρτίου 2014 τροποποίησης του συμβολαίου του καταστατικού της. 

 

Το ποσό των ευρώ (11.125) χιλ. στη προηγούμενη χρήση αφορά σε : 

1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 3.175 χιλ. με καταβολή μετρητών στους Μετόχους βάσει 
της από 18 Ιανουαρίου 2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής «Info Quest 
Technologies Α.Ε.Β.Ε.». Η ανωτέρω μείωση υλοποιήθηκε μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 
5 ευρώ. Επιπλέον με την από 29 Απριλίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ως άνω θυγατρικής 
πραγματοποιήθηκε δεύτερη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ 3.810 χιλ. με καταβολή μετρητών 
στους Μετόχους. Τέλος με την από 18 Ιουνίου 2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
πραγματοποιήθηκε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά ποσό ευρώ 2.540 χιλ. με καταβολή μετρητών στους 
Μετόχους. Μετά την ανωτέρω τελευταία μείωση η οποία υλοποιήθηκε μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας της 
μετοχής κατά 4 ευρώ, το Μετοχικό Κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε ευρώ 30.480 χιλ. διαιρούμενο σε 635.000 
κοινές ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας 48 ευρώ εκάστη.     

 

2. Μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά ευρώ 1.600 χιλ. βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 
θυγατρικής «Unisystems A.E.» την 21 Ιουνίου 2013 που αποφάσισε η ανωτέρω μείωση να γίνει μέσω ταυτόχρονης 
(i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της 
σε 20.000.000, με συνένωσή τους με αναλογία δύο (2) παλαιές μετοχές σε μία (1) νέα μετοχή (reverse split) και (ii) 
μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) μετοχής κατά 0,08 Ευρώ και 
καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους. Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της θυγατρικής 
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 10.400 χιλ. και διαιρείται σε 20.000.000 κοινές ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής 
αξίας ευρώ 0,52 η κάθε μία.    

Το ποσό των €1.350 χιλ. στο κονδύλι των προσθηκών στη προηγούμενη χρήση χρήσης αφορά σε : 
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1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 750 χιλ. βάσει της από 30 Απριλίου 2013 απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής «Quest On Line Α.Ε.». Η αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με έκδοση 750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 1 η 
κάθε μία. Κατόπιν της ως άνω απόφασης το Μετοχικό Κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε ευρώ 810 χιλ. και 
διαιρείται σε 810.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1 έκαστη. 

 

2. Αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ 600 χιλ. βάσει της από 15 Μαΐου 2013 απόφαση της 
Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων της θυγατρικής «iStorm Μονορόσωπη ΕΠΕ» που πραγματοποιήθηκε με έκδοση 
20.000 νέων εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ 30 το κάθε ένα. Κατόπιν της ως άνω απόφασης το 
Εταιρικό Κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε ευρώ 639 χιλ. και διαιρείται σε 21.300 Εταιρικά Μερίδια, ονομαστικής 
αξίας ευρώ 30 έκαστο. 

 

 

Τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρίας σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 

Επωνυμία Χώρα 
εγκατάστασης

Κόστος κτήσης 
συμμετοχής Απομείωση Αξία 

Ισολογισμού
% Ποσοστό 
συμμετοχής

30 Ιουνίου 2014

UNISYSTEMS A.E. Ελλάδα 73.478 36.133 37.345 100,00%

ACS A.E.E. Ελλάδα 25.628 21.345 4.282 99,68%

ISQUARE A.E. Ελλάδα 60 - 60 100,00%

QuestOnLine Α.Ε. Ελλάδα 810 - 810 100,00%

QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 14.720 - 14.720 55,00%

Info Quest Technologies A.E.B.E. Ελλάδα 30.753 13.431 17.322 100,00%

ISTORM Ε.Π.Ε. Ελλάδα 3.157 - 3.157 100,00%

Diasimo Holdings ltd Κύπρος - - - 100,00%
148.606 70.910 77.696  

Επωνυμία Χώρα 
εγκατάστασης

Κόστος κτήσης 
συμμετοχής Απομείωση Αξία 

Ισολογισμού
% Ποσοστό 
συμμετοχής

31 ∆εκεμβρίου 2013

UNISYSTEMS A.E. Ελλάδα 74.478 36.133 38.345 100,00%

ACS A.E.E. Ελλάδα 35.629 21.345 14.284 99,68%

ISQUARE A.E. Ελλάδα 60 - 60 100,00%

QuestOnLine Α.Ε. Ελλάδα 810 - 810 100,00%

QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 10.367 - 10.367 55,00%

Info Quest Technologies A.E.B.E. Ελλάδα 32.023 13.431 18.592 100,00%

ISTORM Ε.Π.Ε. Ελλάδα 656 - 656 100,00%

Diasimo Holdings ltd Κύπρος - - - 100,00%
154.024 70.910 83.114  
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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, και η 100% 
θυγατρική «GPS Postal Services I.K.E.». 

• Οι θυγατρικές της «Quest Ενεργειακή Κτηματική 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%), 
«Quest Αιολική ∆ιστόμου Μεγάλο Πλάι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), «Quest Solar Αλμυρού Ε.Π.Ε.» 
(θυγατρική 98,67%), «Quest Solar Χαλκιδικής μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 100%), «Quest Αιολική 
Σιδηροκάστρου Χορτερό Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), «Αιολικό πάρκο ∆ράμας Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 90%) και 
«Ισχύς Μακεδονία Α.Ε.» (θυγατρική 51%) 

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

• Οι θυγατρικές της «Unisystems Α.Ε.» : Unisystems B.V. με έδρα την Ολλανδία (100% θυγατρική) και η 
θυγατρική της τελευταίας «Unisystems Türk Bilgi Teknolojileri A.Ş.» με έδρα την Τουρκία (80% θυγατρική). 

 

Όλες οι θυγατρικές (άμεσες και έμμεσες) της Εταιρείας καθώς και η μέθοδος ενοποίησής τους παρατίθενται επίσης 
και στην Σημείωση 24 (Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις).   

Η έμμεση συμμετοχή της Εταιρείας στην εταιρεία «Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.» διαμορφώνεται σε 
49,5% κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Quest Ενεργειακή A.E.Β.Ε.». Η Εταιρεία ελέγχει 
πλήρως και κατέχει το 55% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Quest Ενεργειακή Κτηματική A.E.Β.Ε.», της 
οποίας είναι θυγατρική η «Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.», με ποσοστό 90%. Συνεπώς η τελευταία 
ενοποιείται πλήρως.  

∆εν υπήρξαν άλλες σημαντικές μεταβολές στις επενδύσεις σε θυγατρικές της Εταιρίας κατά την διάρκεια της 
κλειόμενης περιόδου  και της προηγούμενης χρήσης. 

 

12. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

 

  

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Υπόλοιπο έναρξης 1.084 1.042 158 112
Μερίδιο κέρδους/ ζημιάς (μετά απο φόρους και μη 
ελέγχουσες συμμετοχές)

(11) (88) - -

Προσθήκες 37 193 - 46
Πωλήσεις/ διαγραφές - (64) - -
Υπόλοιπο λήξεως 1.110 1.084 158 158

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Σε επίπεδο Ομίλου συμπεριλαμβάνονται η διαμέσου της κατά 55% θυγατρικής εταιρείας «Quest Ενεργειακή 
Κτηματική 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 
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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 Έβρος 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%), «EDF 
Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Ροδόπη 4 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 77,5%), «Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Ταξιάρχες Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,33%), «Quest Αιολική 
Μαρμαρίου Πλάτανος Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,33%), «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. 

Τέλος περιλαμβάνεται η κατά 33,33% συμμετοχή της Εταιρείας στην εταιρεία «NUBIS Α.Ε.» 

30 Ιουνίου 2014

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη / (ζημιές)
% Ποσοστό 
συμμετοχής

PARKMOBILE HELLAS A.Ε. Ελλάδα 909 1.927 - - 40,00%
NUBIS Α.Ε. Ελλάδα 794 500 293 26 33,33%
ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 3.903 8 - (21) 27,50%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 17 58 - (2) 31,76%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 78 127 - (2) 31,75%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 19 88 - (1) 31,76%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 35.681 80 - (3) 31,54%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 30 52 - (3) 31,76%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος ΕΠΕ Ελλάδα 8 70 - (1) 32,31%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 21 61 - (2) 31,76%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 5 2 - (1) 31,54%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ.Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 34 58 - (3) 31,54%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 13 55 - (2) 31,75%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 10 2 - (1) 31,75%
Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 59 100 - (1) 31,54%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 197 55 - 7 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ Ελλάδα 11 - - - 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 40 - - - 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 2 ΕΕ Ελλάδα 75 39 - (1) 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 3 ΕΕ Ελλάδα 30 - - - 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 4 ΕΕ Ελλάδα 23 3 - (1) 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 5 ΕΕ Ελλάδα 19 1 - (1) 26,13%

41.975 3.286 293 (13)  

31 ∆εκεμβρίου 2013

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη/ (ζημιές)
% Ποσοστό 
συμμετοχής

PARKMOBILE HELLAS A.Ε. Ελλάδα 909 1.927 722 (440) 40,00%
NUBIS Α.Ε. Ελλάδα 545 263 350 13 33,33%
ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 3.906 13 - (45) 27,50%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 25 64 - (17) 31,76%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 86 134 - (15) 31,75%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 26 93 - (15) 31,76%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 45 87 - (16) 31,54%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 41 60 - (16) 31,76%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος ΕΠΕ Ελλάδα 15 46 - (12) 32,31%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 25 63 - (14) 31,76%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 12 7 - (12) 31,54%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ.Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 39 60 - (11) 31,54%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 26 66 - (14) 31,75%
Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 17 7 - (13) 31,75%
Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 63 102 - (12) 31,54%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 202 93 - (8) 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ Ελλάδα 12 - - (2) 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 41 - - (1) 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 2 ΕΕ Ελλάδα 42 6 - (4) 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 3 ΕΕ Ελλάδα 31 - - (1) 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 4 ΕΕ Ελλάδα 24 5 - (2) 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 5 ΕΕ Ελλάδα 19 3 - (2) 26,13%

6.151 3.099 1.072 (659)  
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13. ∆ιαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 6.024 7.179 5.546 6.598
Πωλήσεις/ διαγραφές - (347) - (347)
Απομείωση - (786) - (683)
Προσαρμογή σε εύλογη αξία - 729 - 729
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου - (753) - (753)
Προσθήκες - 1 - 1
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 6.024 6.024 5.546 5.546

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 6.024 6.024 5.546 5.546
Κυκλοφορούν ενεργητικό - - - -

6.024 6.024 5.546 5.546

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

   

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως μη εισηγμένες μετοχές. 
Η εύλογη αξία των μη εισηγμένων μετοχών προσδιορίζεται με τη 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 στην Εταιρεία 
αφορά κατά ποσό ευρώ 5.472 χιλ. την κλειόμενη περίοδο 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 το λόγο αυτό η 
Εταιρεία ταξινομεί τις εταιρείες ΙΑΣΩΝ Πληροφορική Α.Ε. (Συμμετοχή 33,50%), ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ 
ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ (Συμμετοχή 35,48%) και TEKA Systems ΑΕ (Συμμετοχή 25%) στην κατηγορία 
διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία.    

Το ποσό των ευρώ (786) χιλ. στο κονδύλι των απομειώσεων στην κλειόμενη χρήση αφορά κυρίως σε τμηματική 
διαγραφή μέσω των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της αξίας της συμμετοχής της Εταιρείας στην 
εταιρεία «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ».   

Επιπλέον η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν περεταίρω ενδείξεις απομείωσης της αξίας των 
διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων και ότι αυτή προσεγγίζει την εύλογη. Η Εταιρεία στο τέλος 
της χρήσης 2014 θα προβεί σε επανεκτίμηση των ως άνω αξιών με την μέθοδο των δεικτών συγκρίσιμων εταιρειών 
(Comparable Companies Analysis).         
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14. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

  

 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Στην αρχή της χρήσης 14 14 14 14

Προσθήκες - 1.000 - 1.000
Πωλήσεις / διαγραφές - (1.000) - (1.000)

Στο τέλος της περιόδου 14 14 14 14

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

  

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Εισηγμένοι τίτλοι:
Μετοχές - Ελλάδα 14 14 14 14

14 14 14 14  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναλύονται στα εξής 
νομίσματα: 30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Ευρώ 14 14 14 14

14 14 14 14  

 

Το ποσό ύψους ευρώ 1.000 χιλ. στο κονδύλι των προσθηκών στο τέλος της προηγούμενης χρήσης αφορά στην 
συμμετοχή της Εταιρείας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Συγκεκριμένα η 
Εταιρεία κατείχε 233.100 μετοχές και ισόποσα δικαιώματα (warrants) ως αποτέλεσμα της εν λόγω συμμετοχής της 
στην αύξηση κεφαλαίου. Το σύνολο της ανωτέρω συμμετοχής πωλήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με 
τίμημα ευρώ 730 χιλ. στις 25 Ιουλίου 2013, με ζημία ευρώ 270χιλ..         

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. 
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15. Μετοχικό κεφάλαιο 

  

Αριθμός μετοχών Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2013 48.069.201 19.228 39.592 58.820

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (35.887.329) (13.159) - (13.159)

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών (219.429) (88) (179) (267)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεμβρίου 2013 11.962.443 5.981 39.413 45.394

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 11.962.443 5.981 39.413 45.394

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 11.962.443 5.981 39.413 45.394  

 

Η Εταιρεία βάσει της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 
2013, αποφάσισε : 

α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 87.771,60 ευρώ με μείωση του συνολικού 
αριθμού των μετοχών από 48.069.201 σε 47.849.772 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 219.429 ιδίων 
κοινών ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν.2190/20. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 19.139.908,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 47.849.772 κοινές ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ έκαστης. 

β) Τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 13.158.687,30 ευρώ μέσω ταυτόχρονης: 

(i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με παράλληλη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της 
από 47.849.772, μετά την ακύρωση των 219.429 ιδίων μετοχών, σε 11.962.443, με συνένωση τεσσάρων (4) 
παλαιών μετοχών σε μία (1) νέα μετοχή (reverse split), οπότε, συνεπεία της εν λόγω συνένωσης και τεσσάρων (4) 
παλαιών μετοχών σε μία (1) νέα μετοχή (reverse split), η ονομαστική αξία εκάστης νέας (προερχόμενης από το 
reverse split) μετοχής θα αυξηθεί και θα ανέλθει σε ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (€1,60) και 

(ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) μετοχής κατά ένα ευρώ και 
δέκα λεπτά (€1,10) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
θα ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 5.981.221,50 ευρώ και διαιρείται σε 11.962.443 άυλες κοινές ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία. 

Από την 01.01.2014 έως και την 30.06.2014 η Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά 13.338 ιδίων μετοχών, μέσω του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, συνολικής αξίας κτήσης ευρώ 81 χιλ με μέση τιμή ευρώ 6,08 ανά μετοχή. Συνολικά η 
Εταιρεία κατέχει 38.023 ίδιες μετοχές.   
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16. ∆ανεισμός 

  

30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Ομολογιακό ∆άνειο 13.752 14.754 - -
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 13.752 14.754 - -

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια 15.774 23.267 - 10.000
Ομολογιακό ∆άνειο 6.258 6.527 - -
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 22.032 29.794 - 10.000

Σύνολο δανείων 35.784 44.549 - 10.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Ο Όμιλος έχει εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης με πιστωτικά ιδρύματα ύψους ευρώ 98,4 εκατ. και η Εταιρεία 
ύψους ευρώ 0,5 εκατ. Η εύλογη αξία των δανείων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία.   

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

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 44.549 30.692 10.000 -
Εξοφλήσεις δανείων (13.421) (7.429) (10.000) -

Εισπράξεις από δάνεια 4.656 21.286 - 10.000

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 35.784 44.549 - 10.000

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

   

Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένοι σε συναλλαγματικό κίνδυνο διότι το σύνολο των δανείων της Εταιρείας 
και του Ομίλου κατά το Α Εξάμηνο 2013 ήταν σε Ευρώ. 

  

30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013

Μεταξύ 1 και  2 ετών 1.272 1.049 - -

Μεταξύ 2 και 3 ετών 1.001 2.028 - -

Μεταξύ 3 και 5 ετών 2.091 3.092 - -

Πάνω από 5 έτη 9.389 8.586 - -

13.752 14.754 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα οποία επηρεάζουν 
την χρηματοοικονομική της θέση και τις ταμειακές της ροές. Το κόστος δανεισμού δύναται να αυξάνεται ή να 
μειώνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων διακυμάνσεων.   



 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 

30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

 (Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 
δηλώνεται διαφορετικά)

 
δ 

- 48 - 

 

Ομολογιακά δάνεια 

 

iSquare A.E. 

Την 1η Οκτωβρίου 2009, η κατά 100% θυγατρική iSquare Α.Ε. υπέγραψε με την Alpha τράπεζα σύμβαση εκδόσεως 
ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 11.000 χιλ. διάρκειας 5 ετών με σκοπό την αναχρηματοδότηση της ενδιάμεσης 
χρηματοδότησης από την ίδια τράπεζα της εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Rainbow Α.Ε.. Για την 
εξασφάλιση του ανωτέρου δανείου έχει εγγυηθεί η Εταιρεία. Το επιτόκιο δανεισμού είναι το Euribor πλέον περιθωρίου 
2,75%. Η πληρωμή του δανείου θα γίνει σε 9 δόσεις, των οποίων οι πρώτες 8 αντιστοιχούν στο 60% του συνολικού 
ποσού του δανείου και η τελευταία θα είναι καταβλητέα την ημερομηνία λήξης του δανείου προς εξόφληση του 40% 
του συνολικού ποσού του δανείου.  

Η Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα, όπως αυτές 
καθορίζονται από τους ακόλουθους χρηματοοικονομικούς δείκτες: 

(1) Το πηλίκο του δείκτη Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού ∆ανεισμού (Σύνολο Τραπεζικού ∆ανεισμού μείον 
∆ιαθέσιμα) προς Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων μη συμπεριλαμβανομένων εκτάκτων και 
ανόργανων αποτελεσμάτων (EBITDA) πρέπει να διατηρηθεί για την οικονομική χρήση του 2009 μικρότερο 
του 6,00, για την οικονομική χρήση του 2010 μικρότερο του 5,75, για την οικονομική χρήση του 2011 
μικρότερο του 5,25, για την οικονομική χρήση του 2012 μικρότερο του 4,00 και για την υπόλοιπη διάρκεια 
του Ομολογιακού ∆ανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, μικρότερο του 3,75. 

(2) Το πηλίκο του δείκτη Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων μη συμπεριλαμβανομένων εκτάκτων και 
ανόργανων αποτελεσμάτων (EBITDA) προς Χρεωστικούς Τόκους μείον Πιστωτικούς Τόκους πρέπει, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού ∆ανείου, να είναι μεγαλύτερο του 2,00. 

(3) Το πηλίκο του δείκτη Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού ∆ανεισμού (Σύνολο Τραπεζικού ∆ανεισμού μείον 
∆ιαθέσιμα) προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού ∆ανείου, να είναι 
μικρότερο του 0,50. 

Η μέτρηση των ως άνω χρηματοοικονομικών δεικτών γίνεται σε εξαμηνιαία βάση, επί των ενοποιημένων ελεγμένων 
οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Σημειώνεται ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι εταιρείες που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο Όμιλος τηρώντας τις συμβατικές του δεσμεύσεις ικανοποιούσε τους προαναφερόμενους δείκτες κατά την κλειόμενη 
περίοδο καθώς και την προηγούμενη χρήση. 

 

Quest Solar Α.Ε. 

Η κατά 55% θυγατρική εταιρεία Quest Solar A.E. υπέγραψε την 6η Ιουλίου 2011 με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
σύμβαση έκδοσης Ομολογιακού ∆ανείου ύψους Ευρώ 17.500 χιλ. (μία σειρά μακροπρόθεσμων ομολογιών ποσού 
Ευρώ 16.500 χιλ. και μία σειρά βραχυπρόθεσμων ομολογιών συνολικού ποσού Ευρώ 1.000 χιλ. διάρκειας δεκαοκτώ 
(18) ετών) για την αναχρηματοδότηση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης από την ίδια Τράπεζα της κατασκευής του 
φωτοβολταϊκού πάρκου της στη θέση «ΡΕΒΕΝΙΑ» του ∆.∆. Αγίων Θεοδώρων, του ∆ήμου Θηβών, Νομού Βοιωτίας. 
Το επιτόκιο δανεισμού είναι το ετήσιο Euribor πλέον περιθωρίου 4,50% έως 5% ανάλογα με το είδος των ομολογιών. 

Όροι Αποπληρωμής:  

(Α) Για τις Μακροπρόθεσμες Ομολογίες: 
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Υπό την επιφύλαξη των όρων περί υποχρεωτικών και εκούσιων προπληρωμών, το ποσό των μακροπρόθεσμων 
ομολογιών θα αποπληρώνεται σε εξαμηνιαίες δόσεις κάθε 30 Ιουνίου κάθε έτους  και 31∆εκεμβρίου κάθε έτους 
αρχόμενη από την 31 ∆εκεμβρίου 2011 και μέχρι την 30 Ιουνίου 2029. 

(Β) Για τις Βραχυπρόθεσμες Ομολογίες: 

Υπό την επιφύλαξη των όρων περί υποχρεωτικών και εκούσιων προπληρωμών, το ποσό των βραχυπρόθεσμων 
ομολογιών θα αποπληρωθεί εφάπαξ την 30η Ιουνίου 2014. 

Εξασφαλίσεις 

Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων από το Ομολογιακό ∆άνειο, η εταιρεία «Quest Solar» έχει 
παράσχει τις ακόλουθες εξασφαλίσεις υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων: 

(1) Ενέχυρο επί λογαριασμών της ανωτέρω εταιρείας που τηρούνται στην τράπεζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., 

(2) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων της εταιρείας από τη Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας 
μεταξύ της εταιρείας «Quest Solar» και της ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., 

(3) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων της εταιρείας από κάθε ουσιώδη σύμβαση που τυχόν συνάψει 
και αφορά το Έργο, 

(4) Ενέχυρο (χωρίς παράδοση) επί του εξοπλισμού του Έργου, ήτοι των φωτοβολταϊκών πλαισίων και 
αντιστροφέων που έχουν τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθούν στο Έργο, 

(5) Εκχώρηση Συμβάσεων Αντιστάθμισης Κινδύνων (Hedging Agreements) που τυχόν συνάψει η εταιρεία με 
τράπεζα πλην του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων. 

(6) Επίσης, η μέτοχος της εταιρείας, Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε. έχει παραχωρήσει ενέχυρο επί των 
μετοχών της στην Εταιρία, και έχει συνάψει σύμβαση συνδρομής μετόχου (Sponsor Support Agreement). 

Η εταιρεία καθ΄ όλη την διάρκεια του δανείου και σε ετήσια βάση πρέπει να διατηρεί τον «Ετήσιο δείκτη κάλυψης 
δανειακών υποχρεώσεων» (Debt Service Cover Ratio – DSCR) μεγαλύτερο από 1,2. Ο ανωτέρω δείκτης επιτεύχθηκε 
κατά την λήξη της προηγούμενης χρήσης.  

 

Unisystems A.E. 

Η κατά 100% θυγατρική εταιρεία Unisystems A.E. υπέγραψε με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την 1η Ιουλίου 2011 
σύμβαση έκδοσης Ομολογιακού ∆ανείου ύψους Ευρώ 6.000 χιλ., διάρκειας έξι (6) ετών που θα χρηματοδοτήσει την 
ανέγερση κτιρίου γραφείων συνολικής εκτάσεως 8.458 τ.μ., σε ιδιόκτητο οικόπεδο, της ανωτέρω θυγατρικής, στο 
∆ήμο Καλλιθέας του Νομού Αττικής. Το κεφάλαιο του ∆ανείου θα εξοφληθεί σε 10 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, 
αρχής γενομένης την 30η Ιουνίου 2013 και τελική ημερομηνία καταβολής την 31η ∆εκεμβρίου 2017. Το επιτόκιο 
δανεισμού είναι το Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 4,50%. 

Η Εταιρεία πρέπει να διατηρεί  καθ’ όλη τη διάρκεια του ∆ανείου ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και 
ρευστότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τους ακόλουθους χρηματοοικονομικούς δείκτες: 

(1) Το πηλίκο του δείκτη Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) προς τους χρεωστικούς τόκους 
πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του ομολογιακού δανείου να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5. 
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(2) Το πηλίκο του δείκτη Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού ∆ανεισμού (Σύνολο Τραπεζικού ∆ανεισμού μείον 
∆ιαθέσιμα) προς τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
Ομολογιακού ∆ανείου, να είναι μικρότερο ή ίσο του 4. 

(3) Το πηλίκο της σχέσης Ξένα κεφάλαια προς Ίδια κεφάλαια, πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού 
∆ανείου, να είναι μικρότερο ή ίσο του 2,5. 

Οι μετρήσεις όλων των αριθμοδεικτών θα γίνονται ετησίως, βάσει των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 
Εκδότη, από την 31/12/2011. 

Οι ανωτέρω δείκτες επιτεύχθηκαν και κατά την λήξη της προηγούμενης χρήσης.  

Η ανωτέρω σύμβαση προβλέπει Εγγραφή Υποθήκης Α΄ σειράς σε ποσοστό 130% του ποσού του ∆ανείου, ήτοι 
ποσού Ευρώ επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (€ 7.800.000) επί της Επένδυσης.  

 

17. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και 
άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της από τις οποίες δεν αναμένεται να 
προκύψουν σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

 

 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 11.933 12.025 - -
Εγγυητικές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 3.572 3.404 - -
Εγγυητικές για προκαταβολές 5.645 5.645 - -
Εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασμό θυγατρικών 71.195 53.259 71.195 67.195
Εγγυήσεις σε προμηθευτές για λογαριασμό θυγατρικών 14.763 14.759 14.763 14.759
Εγγυήσεις σε προμηθευτές για εξασφάλιση υποχρεώσεων 3.000 3.000 - -
Εγγυήσεις σε τράπεζες από θυγατρικές 10.300 18.500 - -
Λοιπά 9.535 9.413 - -

129.943 120.005 85.958 81.954

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 
Επιπλέον σημειώνονται τα εξής: 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές αφού παραμένουν ανέλεγκτες προηγούμενες 
φορολογικές χρήσεις. Η Σημείωση 24 παρουσιάζει τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για κάθε εταιρία του Ομίλου. 

Ο δανεισμός των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου είναι εξασφαλισμένος και με εγγυήσεις που έχει παράσχει η 
Εταιρία. 

Επιπρόσθετα υπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις εταιριών του Ομίλου από τις οποίες η ∆ιοίκηση εκτιμά ότι δεν 
αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 
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18. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου υπάρχουν οι ακόλουθες υποθήκες και προσημειώσεις επί  οικοπέδων, κτιρίων 
και ενσωμάτων παγίων της Εταιρείας και του Ομίλου : 

Α) Την 17η Φεβρουαρίου 2012 ενεγράφη υποθήκη στο ακίνητο (οικόπεδο) της θυγατρικής  «Unisystems» που 
βρίσκεται στη Λ.Αθηνών 114 υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. για ποσό ευρώ 2.800 χιλ.  

Β) Επιπλέον προς εξασφάλιση της σύμβασης του  ομολογιακού δανείου της θυγατρικής εταιρείας «Quest Solar» με 
την Εμπορική Τράπεζα ενεγράφη ενέχυρο επί του εξοπλισμού της ανωτέρω θυγατρικής ποσού ευρώ 17.500 χιλ. 

Γ) Για την εξασφάλιση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της θυγατρικής Quest Solar Αλμυρού Ενεργειακή Α.Ε. 
ενεγράφη ενέχυρο επί του εξοπλισμού της ανωτέρω μέχρι του ποσού ευρώ 12.500 χιλ. και προσημείωση επί 
εδαφικής έκτασης της θυγατρικής ποσού ευρώ 3.000 χιλ. υπέρ της τράπεζας Eurobank.        

Ο υπόλοιπος δανεισμός θυγατρικών εταιριών του Ομίλου είναι εξασφαλισμένος με εγγυήσεις που έχει παράσχει η 
Εταιρία. 

 

19. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 

 

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις  

Κατά την ημερομηνία σύνταξης της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης δεν υφίστανται σημαντικές 
κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί για τον Όμιλο.  

 

Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων 

Ο Όμιλος μισθώνει μεταφορικά μέσα, ενσώματες ακινητοποιήσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό με λειτουργικές 
μισθώσεις. Τα συμβόλαια μίσθωσης εμπεριέχουν ρήτρες καθώς και δικαιώματα ανανέωσης. 

Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής: 

 

  

30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013

Έως 1 έτος 1.544 2.083 23 23

Από 1-5 έτη 4.142 6.656 42 53
Περισσότερα από 5 έτη 1.656 2.041 - -

7.342 10.780 64 76

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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20. Φόρος Εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας και του Ομίλου την περίοδο μέχρι την 30 Ιουνίου 2014 και 30 Ιουνίου 2013 ήταν : 

 

01/01-30/06/2014 01/01-30/06/2013 01/01-30/06/2014 01/01-30/06/2013 

Φόρος χρήσης (1.379) (2.157) - -

Αναβαλλόμενος φόρος 150 (747) (91) (333)

Σύνολο (1.229) (2.904) (91) (333)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Επιπλέον η συσσωρευμένη πρόβλεψη για μελλοντική φορολογική υποχρέωση της Εταιρίας και του Ομίλου σχετικά 
με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ήταν με 30 Ιουνίου 2014 και 31 ∆εκεμβρίου 2013 ως ακολούθως: 

 

 

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις 1.407 1.407 - -

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Η Εταιρεία και οι Ελληνικές θυγατρικές του Ομίλου για την κλειόμενη περίοδο του 2014 καθώς και για τις 
προηγούμενες χρήσεις του 2013 μέχρι και τη χρήση του 2011 δεν έχουν σχηματίσει πρόσθετες προβλέψεις καθώς 
από τον φορολογικό έλεγχο όπου διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές τους δεν προέκυψαν σημαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος έχει υπολογισθεί με βάση τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή της χρήσης 2014, 26% 
για τη 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. 

 

21. Μερίσματα  
 
∆εν υφίσταται πρόταση για διανομή μερίσματος. 
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22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

1/1/2014 έως 
30/06/2014

1/1/2013 έως 
30/6/2013

1/1/2014 έως 
30/06/2014

1/1/2013 έως 
30/6/2013

i) Πωλήσεις

Πωλήσεις αγαθών προς: 1.648 2.960 - -

  -Unisystems Group - - - -

  -Info Quest Technologies - - - -

  -ACS - - - -

  -iStorm - - - -

  -iSquare - - - -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 3 1 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 1.646 2.959 - -

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 518 389 1.465 1.600

  -Unisystems Group - - 753 898

  -Info Quest Technologies - - 496 492

  -ACS - - 2 1

  -iStorm - - 4 1

  -iSquare - - 93 105

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 105 97

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 15 11 12 6

  -Λοιπές συνδεόμενες 503 378 - -

Μερίσματα προς Είσπραξη: 433 - 433 -

  -Unisystems Group - - - -

  -Info Quest Technologies - - - -

  -ACS - - - -

  -iStorm - - - -

  -iSquare - - - -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 433 - 433 -

Πωλήσεις παγίων προς: - - - -

  -Unisystems Group - - - -

  -Info Quest Technologies - - - -

  -ACS - - - -

  -iStorm - - - -

  -iSquare - - - -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες - - - -

2.599 3.349 1.899 1.600

Η ΕΤΑΙΡΙΑO ΟΜΙΛΟΣ
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1/1/2014 έως 
30/06/2014

1/1/2013 έως 
30/6/2013

1/1/2014 έως 
30/06/2014

1/1/2013 έως 
30/6/2013

ii) Αγορές

Αγορές αγαθών από: 258 433 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 258 433 - -

Αγορές υπηρεσιών από: 61 67 7 39

  -Unisystems - - - 12

  -Info Quest Technologies - - 7 27

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 57 - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 4 67 - -

Μερίσματα προς πληρωμή: - - - -

  -Unisystems - - - -

  -Info Quest Technologies - - - -

  -ACS - - - -

  -iStorm - - - -

  -iSquare - - - -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες - - - -

319 500 49 39

iii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της 
διοίκησης

995 1.118 91 107

995 1.118 91 107

Η ΕΤΑΙΡΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

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

30/6/2014 31/12/2013 30/6/2014 31/12/2013

Απαιτήσεις από:

  -Unisystems Group - - 125 119

  -Info Quest Technologies - - 444 245

  -iSquare - - 4 3

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 294 4.380

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 279 252 71 50
  -Λοιπές συνδεόμενες 446 538 433 -

725 790 1.372 4.798

Υποχρεώσεις προς :

  -Unisystems Group - - 283 180

  -Info Quest Technologies - - 143 130

  -ACS - - -

  -iSquare - - 30 30

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 15 16

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - 4 4
  -Λοιπές συνδεόμενες 97 811 - -

97 811 477 360

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

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑO 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. 
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23. 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 

1/1/2014 έως 
30/06/2014

1/1/2013 έως 
30/6/2013 1

Κέρδη/ (Ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν 
στους μετόχους της μητρικής 4.240 213

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ. τεμάχια) 11.938 48.069

Βασικά και μειωμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,3552 0,0044

O ΟΜΙΛΟΣ

 

 

1.Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρμοστεί, όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της υιοθέτησης του αναθεωρημένου ∆ΛΠ 19, όπως 
περιγράφεται στην Σημείωση 28.   
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24. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

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

   

Επωνυμία Χώρα 
εγκατάστασης

Άμεσο 
ποσοστό 

συμμετοχής

Έμμεσο 
ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 
ενοποίησης

Ανέλεγκτες 
Φορολογικά 
Χρήσεις

** Quest Συμμετοχών Α.Ε. - - - - 2009-2010

* Unisystems Α.Ε. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010
- Unisystems Belgium S.A. Βέλγιο 99,84% 100,00% Ολική 2009-2010
- Unisystems B.V. Ολλανδία 100,00% 100,00% Ολική -
- Unisystems Türk Bilgi Teknolojileri A.Ş. Τουρκία 80,00% 80,00% Ολική -
- Parkmobile Hellas A.E. Ελλάδα 40,00% 40,00% Καθαρή Θέση 2007-2010
- Info-Quest Cyprus Ltd 100,00% 100,00% Ολική 2007-2010
- Unisystems Information Technology Systems SRL Ρουμανία 100,00% 100,00% Ολική 2007-2010
- Unisystems Bulgaria Ltd Βουλγαρία 100,00% 100,00% Ολική 2009-2010

* ACS A.E. Ελλάδα 99,72% 99,72% Ολική 2009-2010
- ACS Courier SH.p.k. Αλβανία 100,00% 99,72% Ολική 2005-2010
- GPS Postal Services Μονοπρόσωπη ΙΚΕ Ελλάδα 100,00% 99,72% Ολική -

* Quest Ενεργειακή Κτηματική ΑΕΒΕ Ελλάδα 55,00% 55,00% Ολική 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος ΕΠΕ Ελλάδα 20,00% 11,00% Καθαρή Θέση 2010
- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία Α.Ε. Ελλάδα 97,88% 53,83% Ολική 2010
- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε. Ελλάδα 97,88% 53,83% Ολική 2010
- Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε. Ελλάδα 90,00% 49,50% Ολική 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 20,02% 11,01% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 20,00% 11,00% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 20,00% 11,00% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 19,93% 10,96% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 20,04% 11,02% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 19,92% 10,96% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 19,97% 10,98% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική ∆ιστόμου μεγάλο πλάι ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2010
- Quest Αιολική Σιδηροκάστρου Χορτερό ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2010
- Quest Solar Αλμυρού A.E. Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική -
- Quest Solar Χαλκιδικής Ενεργειακή μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ελλάδα 100,00% 55,00% Ολική -
- Quest Solar Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ελλάδα 100,00% 55,00% Ολική 2010
- Ισχύς Μακεδονία Α.Ε. Ελλάδα 51,00% 28,05% Ολική -
- Ανεμοπύλη Ελληνογαλλική ΑΕΒΕ Ελλάδα 50,00% 27,50% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 77,45% 21,30% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,27% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος ΕΠΕ Ελλάδα 77,48% 21,31% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 77,48% 21,31% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,27% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,27% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,30% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 77,45% 21,30% Καθαρή Θέση 2010
- Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,27% Καθαρή Θέση 2010
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2004-2010
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2006-2010
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2004-2010
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 2 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2004-2010
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 3 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2006-2010
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 4 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2006-2010
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 5 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2010

* I Square A.E. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010
- IQbility M.ΕΠΕ Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική -

* Info-Quest Technologies A.E. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010
 - You - U ΕΠΕ Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010

* iStorm Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010
* QuestOnLine A.E. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010
* DIASIMO Holdings ltd Κύπρος 100,00% 100,00% Ολική -

 -  Blue onar ltd Κύπρος 50,00% 50,00% Καθαρή Θέση -
* Nubis Α.Ε. Ελλάδα 33,33% 33,33% Καθαρή Θέση -

* Άμεσες Συμμετοχές
** Μητρική Εταιρεία  
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25. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 1.266, Εταιρείας 18 και στο 
τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης: Ομίλου 1.207, Εταιρείας 19. 

26. Εποχικότητα 

Ο Όμιλος παρουσιάζει αυξημένες πωλήσεις το ∆’ τρίμηνο κάθε χρήσης και ως εκ τούτου οι πωλήσεις του Α 
Εξαμήνου δεν αντικατοπτρίζουν τις πωλήσεις του έτους.  

27. Μακροπρόθεσμες φορολογικές απαιτήσεις 

Το ποσό των € 12.706 χιλ. στο κονδύλι των μακροπρόθεσμων φορολογικών απαιτήσεων στην Εταιρεία και τον Όμιλο 
αφορά σε προκαταβολή φόρου ποσοστού 5% επί του τιμήματος της πώλησης της εταιρείας Q Telecommunication το 
έτος 2006. Η Εταιρεία, για το ανωτέρω γεγονός και με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία  έχει σχηματίσει κατ’ ειδικό 
τρόπο φορολογημένο αποθεματικό ύψους ευρώ 203.556 χιλ. ταξινομημένο στα αδιανέμητα κέρδη, που σε 
περίπτωση διανομής του ή μέρους αυτού θα εκπέσει την αναλογία του 5% που έχει ήδη προκαταβάλει. Πιο 
συγκεκριμένα εντός του 2006 (όπως αναλύεται στην αντίστοιχη ετήσια οικονομική έκθεση) η εταιρεία (πρώην Info-
Quest Α.Ε.Β.Ε.) προχώρησε στην απόσχιση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου της και στην πώληση του με τίμημα € 
330.000 χιλ. και κέρδος προ φόρων € 241.232 χιλ.. Με βάση τον ν.2238/ αρ.13 παρακρατήθηκε φόρος 5% επί του 
τιμήματος, ο οποίος ανέρχεται σήμερα στο ανακτήσιμο ποσό των € 12.706 χιλ.. 

28. Αναπροσαρμογές κονδυλίων 

Ο όμιλος έχει υιοθετήσει το αναθεωρημένο ∆ΛΠ 19. Λόγω της ανωτέρω αναθεώρησης αναπροσαρμόστηκαν η 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, τα λοιπά συνολικά έσοδα, ο πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, οι 
υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία και η αναβαλλόμενη φορολογία για 
προηγούμενες χρήσεις ως ακολούθως :   

Κατάσταση αποτελεσμάτων 
∆ημοσιευμένο Προσαρμογές Αναθεωρημένο

01/01/2013 
30/06/2013

01/01/2013 
30/06/2013 01/01/2013 30/06/2013

Πωλήσεις 140.942 - 140.942
Κόστος Πωληθέντων (115.711) - (115.711)
Μικτό Κέρδος 25.231 - 25.231
Έξοδα διάθεσης (10.949) 54 (10.895)
Έξοδα διοίκησης (11.218) 45 (11.173)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλευσης 455 - 455
Λοιπά κέρδη / (ζημιές) καθαρά 55 - 55
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 3.573 99 3.672

Χρηματοοικονομικά έσοδα 670 - 670
Χρηματοοικονομικά (έξοδα) (1.271) - (1.271)
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (600) - (600)

Κέρδη/ (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά από φόρο και δικαιώματα 
μειοψηφίας) (86) (86)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων 2.887 99 2.986
 Φόρος εισοδήματος (2.904) - (2.904)
Κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων  από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες (17) 99 82

Κατανεμόμενα σε :
Μετόχους της μητρικής 114 99 213
∆ικαιώματα μειοψηφίας (131) - (130)

(17) 99 82

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

Βασικά και μειωμένα 0,0024 0,0021 0,0044  
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∆ημοσιευμένα Προσαρμογές Αναθεωρημένο
01/01/2013 
30/06/2013

01/01/2013 
30/06/2013 01/01/2013 30/06/2013

Κατάσταση συνολικού εισοδήματος

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου (17) 99 82
Λοιπά Συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους

Κέρδη / (ζημίες) από αποτίμηση Παραγώγων χρηματοοικονομικών προιόντων 548 - 548
Κέρδη / (ζημίες) από αποτίμηση ∆ΠΠ χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (215) - (215)
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) - (23) (23)
Κέρδη / (ζημίες) που ενδεχόμενα θα επιρεάσουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
στο μέλλον

333 (23) 310

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους 316 76 392

Τα οποία αναλογούν σε :

Μετόχους της μητρικής 200 76 276
∆ικαιώματα μειοψηφίας 116 - 116

316 76 392  

 

29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 
∆εν προέκυψαν περαιτέρω σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού. 
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Στοιχεία και Πληροφορίες για την κλειόμενη περίοδο 

1η Ιανουαρίου 2014 – 30η Ιουνίου 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






