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ΙΙσσοολλοογγιισσμμόόςς  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 6 46.792 102.684 36.463 28.706
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 3.229 25.571 486 361
Επενδύσεις σε θυγατρικές 8 - - 30.939 71.379
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 9 23.549 - 23.612 -
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12 410 6.524 233 2.917
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 10 14.276 17.667 14.259 17.650
Λοιπές απαιτήσεις 14 286 270 - -

88.542 152.716 105.992 121.013

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 13 27.812 24.561 25.548 20.939
Πελάτες 14 159.128 200.540 134.394 148.617
Λοιπές απαιτήσεις 14 11.037 11.305 8.970 6.352
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων 11 3.006 - 3.006 -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 16.132 1.344 15.655 862
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 15.946 2.531 13.022 742

233.061 240.281 200.595 177.512
Σύνολο ενεργητικού 321.603 392.997 306.587 298.525

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 16 34.093 48.705 34.093 48.705
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 16 40.128 108.315 40.128 108.315
Λοιπά αποθεματικά 17 1.968 14.858 2.290 14.789
Αδιανέμητα κέρδη 17 166.540 (94.074) 173.160 (75.130)

242.729 77.804 249.671 96.679
Δικαιώματα μειοψηφίας 1.058 735 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 243.787 78.539 249.671 96.679

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 18 196 24.071 - 3.250
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 19 1.680 1.537 954 817
Επιχορηγήσεις 20 112 155 109 137
Λοιπές υποχρεώσεις 21 304 191 - -
Προβλέψεις 22 500 4.469 500 4.469

2.792 30.423 1.563 8.673

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 21 48.134 76.099 43.464 39.355
Λοιπές υποχρεώσεις 21 20.938 41.780 9.725 16.786
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 2.163 2.580 2.163 -
Δάνεια 18 3.789 163.501 1 137.032
Προβλέψεις 22 - 75 - -

75.024 284.035 55.353 193.173
Σύνολο υποχρεώσεων 77.816 314.458 56.916 201.846
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 321.603 392.997 306.587 298.525

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 49 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005

Πωλήσεις 421.308 536.979 287.336 435.286
Κόστος Πωληθέντων 23 (376.344) (454.240) (262.642) (362.546)

Μεικτό Κέρδος 44.964 82.739 24.694 72.740
Έξοδα διάθεσης 23 (21.191) (37.945) (14.705) (36.417)
Έξοδα διοίκησης 23 (20.699) (20.753) (11.358) (13.500)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης καθαρά 27 232.094 2.848 235.828 3.435

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 235.168 26.889 234.459 26.258
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 25 8 (7.622) 743 (7.574)
Αναλογία Κερδών Συνδεδεμένων Εταιρειών 168 - - -

Κέρδη προ φόρων 235.344 19.267 235.202 18.684
 Φόρος εισοδήματος 26 (10.424) (6.856) (7.357) (5.486)
Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες και μη συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες (Σημ. 31) 224.920 12.411 227.845 13.198

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής 224.426 11.994 227.845 13.198
Δικαιώματα μειοψηφίας 494 417 - -

224.920 12.411 227.845 13.198

Βασικά και μειωμένα 34 4,61 0,25 4,68 0,27 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

O ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 έως 49  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  μμεεττααββοολλώώνν  κκααθθααρρήήςς  θθέέσσηηςς    

 

Δικαιώματα Σύνολο Ιδίων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αδιανέμητα 
κέρδη

μειοψηφίας Κεφαλαίων

O ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 155.792 13.034 (104.840) 389 64.375
Συναλλαγματικές διαφορές 17 - 24 - 73 97
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια 
κεφάλαια 17 - 1.800 - - 1.800

Καθαρό κέρδος περιόδου - - 11.994 417 12.411
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου - 1.824 11.994 490 14.308

Ακύρωση ιδίων μετοχών 16 1.228 - (1.228) - -
Μέρισμα για το 2004 - - - (144) (144)

1.228 - (1.228) (144) (144)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 157.020 14.858 (94.074) 735 78.539

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 157.020 14.858 (94.074) 735 78.539
Συναλλαγματικές διαφορές 17 - (29) - - (29)

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα 
ίδια κεφάλαια

17 - (2.026) - - (2.026)

Αναταξινόμηση αποθεματικών 17 - (10.834) 10.834 - -
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 224.426 494 224.920
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου - (12.889) 235.260 494 222.865

Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών και αύξηση ποσοστών 
σε ήδη υπάρχουσες - - 12.449 (62) 12.387
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 16 (82.799) - 12.905 - (69.894)
Μέρισμα για το 2005 - - - (109) (109)

(82.799) - 25.354 (171) (57.616)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 74.221 1.968 166.540 1.058 243.787

Σύνολο Ιδίων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αδιανέμητα 
κέρδη

Κεφαλαίων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 155.792 12.989 (87.100) 81.681
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια 
κεφάλαια 17 - 1.800 - 1.800

Καθαρό κέρδος περιόδου - - 13.198 13.198

Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου - 1.800 13.198 14.998

Ακύρωση ιδίων μετοχών 16 1.228 - (1.228) -
1.228 - (1.228) -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 157.020 14.789 (75.130) 96.679

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 157.020 14.789 (75.130) 96.679

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) που αναγνωρίστηκε άμεσα στα 
ίδια κεφάλαια

17 - (1.795) - (1.795)

Αναταξινόμηση αποθεματικών 17 - (10.704) 10.704 -
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 227.845 227.845
Σύνολο αναγνωρισμένου καθαρού κέρδους περιόδου - (12.499) 238.549 226.050

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 16 (82.799) - 9.741 (73.058)
(82.799) - 9.741 (73.058)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 74.221 2.290 173.160 249.671

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες  6 έως 49  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 28 (55.770) (6.909) (63.500) (8.733)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.112) (7.594) (1.250) (6.505)
Καταβεβλημένοι φόροι (17.468) (1.460) (17.304) (607)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (75.350) (15.963) (82.054) (15.845)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 6 (10.114) (20.478) (9.008) (19.957)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 (245) (2.590) (289) (2.530)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 12 18 - -
Μερίσματα εισπραχθέντα 532 781 757 781
Απόκτηση θυγατρικών, συνδεδεμένων, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 8, 9, 10, 11 (28.459) (154) (51.693) (7)

Πώληση θυγατρικών, συνδεδεμένων, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων

32 284.000 510 293.501 510

Τόκοι εισπραχθέντες 1.759 984 1.348 222

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 247.485 (20.929) 234.616 (20.981)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια - 39.427 - 37.570
Εξοφλήσεις δανείων (157.833) (650) (140.281) (650)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια) (777) (1.044) - -
Μερίσματα πληρωθέντα σε δικαιώματα μειοψηφίας (109) (144) - -

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (158.719) 37.589 (140.281) 36.920

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13.415 699 12.280 94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 2.531 1.832 742 649

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 15 15.946 2.531 13.022 742

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες  6 έως 49  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Info-Quest AEBE (η 
«Εταιρεία») και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (μαζί ο 
«Όμιλος»), με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2006, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»).  Τα ονόματα των θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζονται στη Σημείωση 8.  

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η διανομή προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών, ο 
σχεδιασμός,  υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων τεχνολογίας, η παροχή κάθε 
είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Όπως αναφέρεται και 
παρακάτω, στις 31 Ιανουαρίου 2006 ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρείας Q Telecommunications 
A.E.T. με την καταβολή μετρητών ύψους € 330 εκ. Επίσης στις 30 Ιουνίου 2006 ολοκληρώθηκε η πώληση της 
θυγατρικής εταιρείας Computer Club A.E. ύψους € 300 χιλ. Στην Σημείωση 31 αναλύεται η επίπτωση των 
ανωτέρω πωλήσεων στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου.   

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Αλβανία, στη Ρουμανία, στις Η.Π.Α. και στην Κύπρο και οι 
μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Καλλιθέας, στην οδό Αλ. Πάντου 25-27.  Η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.quest.gr. 

Πώληση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών από την Info-Quest ΑΕΒΕ 

Την 31η Ιανουαρίου 2006, ολοκληρώθηκε η πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Q 
Telecommunications A.E.T., στην οποία είχε εισφερθεί ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών της Εταιρείας. 

Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε € 330 εκ., οι δε αγοραστές της θυγατρικής εταιρείας Q-Telecommunications 
A.E.T., ανέλαβαν και την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους € 25 εκ. το οποίο είχε ακολουθήσει τον 
κλάδο κατά την απόσχιση του. 

Αυτή η επιχειρηματική κίνηση, είχε σαν αποτέλεσμα τη ριζική αλλαγή, προς το καλύτερο, σε όλα τα οικονομικά 
μεγέθη της Εταιρείας. Ενδεικτικά η Εταιρεία, μετά και την μείωση και επιστροφή μέρους του κεφαλαίου προς 
τους μετόχους της, έχει στις 31 Δεκεμβρίου 2006: 

 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων € 250 εκ. 

 Σχεδόν μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. 

 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές, και λοιπές υποχρεώσεις € 57 εκ.  

 Σύνολο Ενεργητικού € 307 εκ. από τα οποία € 13 εκ. σε ταμειακά διαθέσιμα. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας, πιστεύει ότι η ολοκλήρωση της πιο πάνω επιχειρηματικής συμφωνίας, άνοιξε στην 
Εταιρεία νέες προοπτικές για υγιή ανάπτυξη, και με γνώμονα πάντα το συμφέρον των μετόχων, εξετάζει με 
προσοχή όλα τα ενδεχόμενα για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, είτε στον φυσικό της 
χώρο, αυτόν της πληροφορικής,  είτε και εκτός αυτού εφόσον παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία. 

 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1.        Βάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση βάση των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
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(«ΔΛΠ») και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΠ που έχουν 
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).   

Όλα τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας επικύρωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής («ΕΕ»), εκτός από συγκεκριμένες διατάξεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 
39 «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» που αφορούν σε αντιστάθμιση 
χαρτοφυλακίου καταθέσεων.  Σε συνέχεια της εισήγησης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το 
Συμβούλιο υιοθέτησε τους Κανονισμούς 2086/2004 και 1864/2005 που απαιτούν την χρήσης του ΔΛΠ 39, 
εκτός από συγκεκριμένες διατάξεις που αφορούν σε αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από όλες τις 
εισηγμένες εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 2005. 

Επειδή ο Όμιλος δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου που δεν 
απαιτούνται από την έκδοση του ΔΛΠ 39 που έχει επικυρωθεί από την ΕΕ, οι παρούσες οικονομικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ όπως έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ και τα ΔΠΧΠ που 
έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ. 

Οι καταστάσεις αυτές έχουν 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 ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση 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 σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων 
κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη 
δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα 
μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό 
υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές 
καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση 4. 

2.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

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

Πρότυπα υποχρεωτικά για το 2006 

- ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού 

Η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή μίας εναλλακτικής μεθόδου αναγνώρισης των 
αναλογιστικών κερδών και ζημιών. Επιβάλλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν προγράμματα συνταξιοδότησης με συμμετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) για τις 
οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρμογή της λογιστικής καθορισμένων παροχών. 
Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή ο Όμιλος δεν έχει αλλάξει τη λογιστική αρχή 
που έχει υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζημιών και δεν συμμετέχει σε 
προγράμματα συνταξιοδότησης με συμμετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης 
έχει επηρεάσει μόνο την παρουσίαση και έκταση των γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

 



 

Οικονομικές καταστάσεις

31 Δεκεμβρίου 2006

 

- 8 - 

- ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών για ενδομιλικές συναλλαγές 

Η τροποποίηση επιτρέπει τον προσδιορισμό πολύ πιθανών προβλεπόμενων ενδοομιλικών συναλλαγών ως 
στοιχείο προς αντιστάθμιση εφόσον οι συναλλαγές είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό 
νόμισμα της εταιρίας, η οποία συμμετέχει στη συναλλαγή και οι συναλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα.  Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική με τις λειτουργίες του Ομίλου. 

- ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας  

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα προσδιορισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων σε αυτή την 
κατηγορία.  Ο Όμιλος θεωρεί ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει επίδραση  στην κατηγοριοποίηση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς ο Όμιλος θα ικανοποιεί τα τροποποιημένα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  

- ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συμβόλαια Χρηματοοικονομικής Εγγύησης 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές, για τις οποίες 
ο Όμιλος έχει προηγουμένως δηλώσει ότι είναι ασφαλιστικά συμβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην 
εύλογη αξία και μεταγενέστερα στη μεγαλύτερη από: (α) το αναπόσβεστο υπόλοιπο των σχετικών 
προμηθειών που έχουν εισπραχθεί και το έσοδο έχει αναβληθεί και (β) το έξοδο που απαιτείται για την 
διευθέτηση της υποχρέωσης κατά την ημερομηνία ισολογισμού.  Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον 
Όμιλο. 

- ΔΛΠ 21 (Τροποποίηση) - Επένδυση σε Επιχείρηση του Εξωτερικού 

Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει την αναταξινόμηση στα ίδια κεφάλαια των συναλλαγματικών διαφορών που 
προκύπτουν από νομισματικά στοιχεία ανεξαρτήτως από το εάν ή όχι το νομισματικό στοιχείο 
παρουσιάζεται στο νόμισμα λειτουργίας είτε της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας είτε της επιχείρησης 
στο εξωτερικό. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

- ΔΠΧΠ 6 - Αναζήτηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων 

Αυτό το πρότυπο παρέχει συγκεκριμένη λογιστική καθοδήγηση για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με 
δραστηριότητες εξόρυξης. Το πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών 
Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007) 

Διερμηνείες υποχρεωτικές για το 2006 

- ΔΕΕΧΠ 4 - Προσδιορισμός εάν μια επιχειρηματική συμφωνία περιλαμβάνει μίσθωση. 

Η διερμηνεία διευκρινίζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις μία συμφωνία είναι ή περιλαμβάνει μίσθωση και 
θα πρέπει ο λογιστικός χειρισμός της να είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 17 – Μισθώσεις.  Η 
ΔΕΕΧΠ 4 δεν επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάμενων επιχειρηματικών συμφωνιών και δεν 
επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

- ΔΕΕΧΠ 5 - Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

Η διερμηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισμό στην περιπτώσει που μια εταιρεία συμμετέχει σε ταμείο 
για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης.  Η διερμηνεία δεν έχει 
εφαρμογή στον Όμιλο. 

- ΔΕΕΧΠ 6 - Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένες αγορές, άχρηστες 
ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές. 

Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
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Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2007 

- ΔΠΧΠ 7 - Χρηματοοικονομικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική τροποποίηση στο ΔΛΠ 
1 - Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

Το πρότυπο και ή τροποποίηση έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εισάγει επιπλέον 
γνωστοποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία.  Ο Όμιλος εκτίμησε την επίδραση του ΔΠΧΠ 7 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται από την εφαρμογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς και οι 
γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ΔΛΠ 1 από την 
1 Ιανουαρίου 2007. 

- ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την ΕΕ) 

Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι 
τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το 
ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το 
ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά από την 1η Ιανουαρίου 2007  

- ΔΕΕΧΠ 7 - Εφαρμογή της μεθόδου επαναδιατύπωσης του  ΔΛΠ 29 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2006 και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή 
του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο παρουσίασης στην οποία μια επιχείρηση αναγνωρίζει την ύπαρξη 
υπερπληθωρισμού στην οικονομία του λειτουργικού νομίσματός της, εφόσον η οικονομία δεν ήταν 
υπερπληθωριστική στην προγενέστερη περίοδο. Δεδομένου ότι καμία από τις εταιρείες του Ομίλου δεν 
λειτουργεί σε μια υπερπληθωριστική οικονομία, αυτή η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου.  

- ΔΕΕΧΠ 8 - Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαΐου 2006 και εξετάζει συναλλαγές που περιλαμβάνουν την 
έκδοση συμμετοχικών τίτλων - όπου το αναγνωρίσιμο λαμβανόμενο τίμημα είναι μικρότερο από την 
εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν – προκειμένου να καθοριστεί εάν εμπίπτουν ή όχι 
στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΠ 2. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου. 

- ΔΕΕΧΠ 9 - Επαναξιολόγηση Ενσωματωμένων Παράγωγων 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2006 και απαιτεί μια οικονομική οντότητα να αξιολογήσει 
εάν ένα ενσωματωμένο παράγωγο πρέπει για να διαχωριστεί από τη σύμβαση με την οποία αποκτήθηκε και 
να αξιολογηθεί ως μεμονωμένο  παράγωγο όταν η οικονομική οντότητα γίνεται αρχικά συμβαλλόμενο 
μέρος στη σύμβαση. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

- ΔΕΕΧΠ 10 - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις και  Απομείωση 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2006  και απαγορεύει τις ζημίες απομείωσης που 
αναγνωρίζονται σε μια ενδιάμεση περίοδο, όσον αφορά την υπεραξία, τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς 
τίτλους και τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε κόστος, να 
αντιστραφούν σε ισολογισμούς μεταγενέστερων ημερομηνιών. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

- ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την ΕΕ) 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι 
μίας θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι 
τύποι συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή 
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συναλλαγές με διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις 
του Ομίλου. 

- ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από την ΕΕ) 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν 
σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

2.3. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

(α) Θυγατρικές εταιρείες 

Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει την οικονομική και λειτουργική 
τους πολιτική.  

Οι θυγατρικές εταιρείες ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία κατά την οποία αποκτάται 
ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Οι εξαγορές θυγατρικών εταιρειών λογίζονται βάσει της μεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης μιας θυγατρικής 
υπολογίζεται στην εύλογη αξία των στοιχείων ενεργητικού που μεταφέρονται, των μετοχών που εκδόθηκαν και 
των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, πλέον τυχόν κόστος που συνδέεται 
άμεσα με την εξαγορά. Τα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 
αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρούνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους, 
ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής.  Το πλεόνασμα του κόστους εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των 
αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία.  Αν το 
συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από το μερίδιο του Ομίλου στην εύλογη αξία των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη που προκύπτουν μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου 
απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η 
συναλλαγή παρουσιάζει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές 
αρχές των θυγατρικών εταιρειών έχουν αναπροσαρμοσθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν 
υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις σε 
κόστος κτήσεως μείον τυχόν ζημία απομείωσης. 

 (β) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις  

Συνδεδεμένες είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο 
γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι 
επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά 
αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως.  Ο λογαριασμός των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
περιλαμβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης). 

Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, 
αναγνωρίζεται στα αποθεματικά.  Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων 
σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  Στην περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας συνδεδεμένης 
υπερβεί την αξία της επένδυσης στη συνδεδεμένη, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός εάν έχουν γίνει 
πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συνδεδεμένης. 

Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι λογιστικές αρχές 
των συνδεδεμένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί 
από τον Όμιλο. 
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Αν και ο Όμιλος έχει κάποιες επενδύσεις στις οποίες η συμμετοχή του κυμαίνεται ανάμεσα στο 20% και 50%, 
εντούτοις δεν είναι σε θέση να ασκήσει σημαντική επιρροή σε αυτές, αφού οι λοιποί μέτοχοι είτε μεμονωμένα 
είτε σε συμφωνία μεταξύ τους τις ελέγχουν. Εξαίρεση αποτελεί η συμμετοχή στην εταιρεία Unisystems AE στην 
οποία ο Όμιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος ταξινομεί τις προαναφερθείσες επενδύσεις 
στην κατηγορία διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. (Σημείωση 0)  

2.4. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα 
και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις  από εκείνα άλλων 
επιχειρηματικών τομέων.  

Ως γεωγραφικός τομέας ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η 
οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.  

Κριτήριο για τον καθορισμό του πρωτεύοντα/ δευτερεύοντα τομέα αποτέλεσε η φύση και η προέλευση των 
εσόδων του Ομίλου. Ως εκ τούτου ο Όμιλος έχει παρουσιάσει την ανάλυση κατά τομέα στους επιχειρηματικούς 
τομείς ως πρωτεύουσα και στους γεωγραφικούς τομείς ως δευτερεύουσα. 

2.5. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το 
νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό 
νόμισμα»).   

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα 
αποτίμησης και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο νόμισμα αποτίμησης βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την μετατροπή των χρηματικών στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι συναλλαγματικές διαφορές 
από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας 
και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.  

 (γ) Εταιρείες του Ομίλου 

Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου (καμία εκ των οποίων δεν έχει νόμισμα 
υπερπληθωριστικής οικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από το νόμισμα 
παρουσίασης του Ομίλου γίνεται ως εξής: 

i. Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού, 

ii. Τα έσοδα και τα έξοδα μετατρέπονται με τη μέση ισοτιμία της περιόδου (εκτός εάν η μέση ισοτιμία δεν 
είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευμένης επίδρασης των ισοτιμιών που ίσχυαν κατά τις ημερομηνίες 
των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται με τις ισοτιμίες που ίσχυαν τις 
ημερομηνίες των συναλλαγών) και 

iii. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων και 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 
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Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή της καθαρής επένδυσης σε επιχείρηση 
εξωτερικού αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.  Κατά την πώληση εταιρείας εξωτερικού, οι συσσωρευμένες 
συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως ως μέρος του κέρδους ή ζημίας από τη 
πώληση. 

Η υπεραξία και οι αναπροσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από εξαγορά θυγατρικών εταιρειών 
στο εξωτερικό, αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας εξωτερικού και 
μετατρέπονται με βάση την τιμή συναλλάγματος  που ισχύει κατά την ημερομηνία εξαγοράς. 

2.6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 
ζημία απομείωσης, με εξαίρεση τα γήπεδα τα οποία παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν ζημιές 
απομείωσης. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση 
στοιχείων ακινήτων και εξοπλισμού. 

Μεταγενέστερες δαπάνες είτε περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή όταν κριθεί πιο 
κατάλληλο αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν θεωρείται πιθανόν πως θα προκύψουν μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη στον Όμιλο μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση 
του στοιχείου παγίου ενεργητικού και υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην Κατάσταση  Αποτελεσμάτων όταν 
πραγματοποιείται. 

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

Η γη δεν αποσβένεται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με την 
σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του 
στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των 
στοιχείων παγίου ενεργητικού είναι ως εξής: 

- Κτίρια (και βελτιώσεις μισθωμένων 
εγκαταστάσεων) 

4 – 25 Έτη 

- Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και 
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

1 – 7 Έτη 

- Μεταφορικά μέσα 5 – 8 Έτη 

- Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 9 – 13 Έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7 – 10 Έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων  παγίων αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε 
κάθε ημερομηνία ισολογισμού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων  παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (ζημιά 
απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Σημείωση 0). 

Κατά την πώληση ενσώματων  παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.   
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2.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

(α) Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του μεριδίου της 
καθαρής θέσης της θυγατρικής/ συνδεδεμένης επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς της. Η υπεραξία 
από εξαγορές θυγατρικών εταιρειών αναγνωρίζεται στις ασώματες ακινητοποιήσεις. Η υπεραξία από εξαγορές 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Η 
υπεραξία ελέγχεται ετησίως για απομείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος, μείον τις όποιες ζημιές απομείωσης. 
Κέρδη και ζημιές από την πώληση μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας που 
αντιστοιχεί στην επιχείρηση που πουλήθηκε. 

Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας για απομείωση, η υπεραξία κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών 
ροών. Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη από την αναπόσβεστη 
λογιστική αξία. Τα κέρδη και οι ζημιές από πώληση εταιρείας συμπεριλαμβάνουν την υπεραξία της εταιρείας 
που πωλήθηκε. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν και δεν 
αντιλογίζονται. 

(β)   Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

Οι παραχωρήσεις και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον 
αποσβέσεις και τυχόν ζημία απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την 
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών. 

(γ) Λογισμικά προγράμματα 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε 
συσσωρευμένη ζημία απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της 
ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι 4 χρόνια. 

Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν.   

Όταν οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 
(ζημιά απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Σημείωση 0). 

2.8. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ 
της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, μειωμένης κατά το απαιτούμενο κόστος 
πώλησης, και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται 
στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες 
δημιουργίας ταμιακών ροών). Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται σαν έξοδα στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν.  

2.9. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι επενδύσεις του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση τον σκοπό για τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση της επένδυσης κατά τον χρόνο απόκτησης 
της επένδυσης και επανεξετάζει την  ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία παρουσίασης. 

(α) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, 
τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.  
Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 μηνών από 
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την ημερομηνία ισολογισμού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα δάνεια και 
απαιτήσεις παρουσιάζονται στον Ισολογισμό στις κατηγορίες πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.  

(β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για 
εμπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα.  Περιουσιακά 
στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για 
εμπορία ή αν αναμένεται να πωληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Ο Όμιλος δεν κατείχε 
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές 
και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την 
λήξη τους.  Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(δ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δεν ταξινομούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στο μη 
κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από 
την ημερομηνία Ισολογισμού. 

Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που είναι 
η ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι 
επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή 
μεταβιβάζονται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές που συνεπάγεται 
η ιδιοκτησία. 

Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής.   

Τα διαθέσιμα προς πώληση και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων μετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους.  

Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της 
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων την περίοδο που προκύπτουν. 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας 
χρηματοοικονομικών στοιχείων που ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα 
αποθεματικά επανεκτίμησης επενδύσεων. Σε περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των διαθέσιμων προς πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μεταφέρονται στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές προσφοράς (bid price).  Εάν η αγορά για ένα 
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, ο Όμιλος 
προσδιορίζει τις εύλογες αξίες με τη χρήση μεθόδων αποτίμησης. Οι μέθοδοι αποτίμησης περιλαμβάνουν την 
χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιμα στοιχεία και μεθόδους προεξόφλησης ταμειακών ροών 
αναπροσαρμοσμένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριμένες συνθήκες του εκδότη. 

Ο Όμιλος αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ένα  
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση στη λογιστική του αξία.  Για μετοχές 
εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, σημαντική ή 
παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της μετοχής χαμηλότερα από το κόστος κτήσης συνιστά ένδειξη 
απομείωσης της αξίας.  Αν στοιχειοθετείται απομείωση της αξίας, η συσσωρευμένη ζημιά που υπολογίζεται σαν 
η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας εύλογης αξίας μείον οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης η 
οποία είχε αναγνωρισθεί προηγουμένως στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μεταφέρεται από το αποθεματικό 
επανεκτίμησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων 
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που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν αναστρέφονται μέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων. 

2.10. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν 
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις 
τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των 
τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση. 

2.11. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.  Οι 
ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  Το ποσό της πρόβλεψης είναι η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το ποσό της πρόβλεψης 
καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

2.12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς  υπερανάληψης, καθώς και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις μήνες επενδύσεις 
υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

2.13. Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Τα στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (ή ομάδες στοιχείων προς πώληση) ταξινομούνται ως περιουσιακά 
στοιχεία που προορίζονται για πώληση και αναγνωρίζονται στην χαμηλότερη μεταξύ λογιστικής αξίας και 
καθαρής τιμής πώλησης, εάν η λογιστική αξία ανακτάται κυρίως μέσω της πώλησης και όχι από την συνεχή 
χρήση τους. 

2.14. Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια.   

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 
μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, μέχρι οι ίδιες 
μετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν.  Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από 
άμεσα για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 

2.15. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου 
του πραγματικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και 
της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να αναβάλλει 
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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2.16.   Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν 
έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.  Ο αναβαλλόμενος 
φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

2.17. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δεδουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Τα προγράμματα συνταξιοδότησης στα οποία συμμετέχει ο Όμιλος χρηματοδοτούνται μέσω πληρωμών σε 
κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύματα. Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο 
προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.   

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών περιλαμβάνουν την καταβολή εισφορών σε Κρατικά Ταμεία (π.χ. 
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών 
εισφορών στα Ταμεία , με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση του Ομίλου σε περίπτωση που 
το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους ασφαλιζόμενους. Το δεδουλευμένο κόστος των 
προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά και περιλαμβάνονται 
στα έξοδα προσωπικού. 

Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι προγράμματα συνταξιοδότησης με βάση τα οποία καταβάλλεται 
στον εργαζόμενο σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας, την ηλικία και το μισθό.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα 
αξία της ανειλημμένης υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον τις μεταβολές που προκύπτουν από τα 
μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος προϋπηρεσίας. Η καθορισμένη παροχή 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής 
μονάδος (projected unit credit method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της συσσωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.  

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές 
του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση 
αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο 
ωρίμανσης. 
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(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την 
απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει 
πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές 
τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται 
στην παρούσα αξία τους. 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη 
υποχρέωση. 

2.18. Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να 
αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων  παγίων, περιλαμβάνονται στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην 
κατάσταση λογαριασμού  αποτελεσμάτων με την σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης 
ζωής των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

2.19.   Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

i. Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων. 

ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης. 

iii. Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 
προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν 
η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων 
μπορεί να είναι μικρή. 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της 
διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση την ημερομηνία του ισολογισμού (Σημείωση 4). 
Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις 
τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη 
υποχρέωση.    

2.20.   Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως.  
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. Σε περιπτώσεις εγγύησης 
επιστροφής χρημάτων για πωλήσεις αγαθών, οι επιστροφές λογίζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ως 
μείωση των εσόδων, με βάση στατιστικά στοιχεία. 
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(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας 
λογιστικής) αξίας. 

(δ) Μερίσματα 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, με την είσπραξή τους. 

2.21. Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη 
της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων μισθωμάτων.  Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, 
απεικονίζονται στις υποχρεώσεις.  Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές 
μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που 
αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των 
παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

2.22. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

2.23. Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας 
χρήσεως. Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων 
ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

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 Διοικητικό Συμβούλιο.  Το Διοικητικό Συμβούλιο 
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την 
διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός 
κίνδυνος. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

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 Δολάριο Αμερικής. Η 
γρήγορη πληρωμή των προμηθευτών αυτών μειώνει σημαντικά το συναλλαγματικό κίνδυνο. Επίσης μικρό 
μέρος των βραχυχρόνιων δανείων συνάπτεται σε Ελβετικά Φράγκα τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε Ευρώ. 
Ο Όμιλος κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και 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. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των 
πωλήσεων και επομένως ο εμπορικός κίνδυνος είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών. Οι πωλήσεις 
χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη Διεύθυνση 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 διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά διαθέσιμα καθώς και 
διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.  

(δ)   Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων 

Λόγω του ότι ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, 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 δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά 
παράγωγα.  

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

3.2. Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές (χρηματιστήρια) 
(π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
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χρησιμοποιείται η τιμή προσφοράς και για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή 
ζήτησης (Σημείωση 9). 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές 
προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού (Σημείωση 7). 

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την 
πραγματική τους αξίας.  Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής 
τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών 
που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο 
για τον  Όμιλο για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 

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. 

4.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

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

(α) Φόρο εισοδήματος 

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

Η εκτίμηση του φόρου εισοδήματος για την περίοδο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006 θεωρείται πιθανό να 
τροποποιηθεί εξαιτίας του σημαντικού κέρδους που προέκυψε από την πώληση της Q Telecommunications 
A.Ε.Τ., αφού οι εν ισχύ φορολογικοί νόμοι και διατάξεις που διέπουν τέτοιες συναλλαγές είναι πιθανό να 
τροποποιηθούν. Επιπρόσθετα, η εκτίμηση του φόρου εισοδήματος εξαρτάται από το ύψος των μερισμάτων που 
θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2006. Ως εκ τούτου πιθανή αλλαγή στην εκτίμηση της 
Διοίκησης όσον αφορά τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, θα επηρεάσει και την πρόβλεψη φόρου. Η δε τυχόν 
διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος της περιόδου. 

(β) Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας 

Ο έλεγχος απομείωσης της αξίας της υπεραξίας γίνεται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που 
περιγράφεται στην Σημείωση 2.7(α).  Οι ανακτήσιμες αξίες των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών 
προσδιορίζονται με βάση την αξία χρήσεως αυτών.  Οι υπολογισμοί της αξίας χρήσης απαιτούν την χρήση 
εκτιμήσεων (βλ. Σημείωση 7). 

4.2. Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών. 
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5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

O Όμιλος διαχωρίζεται σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: 

(1) Υπηρεσίες και εξοπλισμός πληροφορικής 

(2) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  

(3) Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006 ήταν ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες Μη κατανεμημένο Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 297.087 60.598 72.395 48 430.128
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (7.656) (915) (249) - (8.820)
Καθαρές πωλήσεις 289.431 59.683 72.146 48 421.308

Λειτουργικά κέρδη/ (ζημιές) 233.646 (924) 3.008 (562) 235.168
Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/ έσοδα 721 (720) 7 - 8
Αναλογία Κερδών Συνδεδεμένων Εταιρειών 168 - - - 168
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων 234.535 (1.644) 3.015 (562) 235.344
Φόρος εισοδήματος (10.424)
Καθαρό κέρδος 224.920  
 
Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2006 έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες Μη κατανεμημένο Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων (Σημ. 6) 1.305 2.014 1.090 - 4.409
Αποσβέσεις άυλων παγίων (Σημ. 7) 171 377 92 - 640
Απομείωση (αντιλογισμός απομείωσης) απαιτήσεων (87) - - - (87)
Απομείωση (αντιλογισμός απομείωσης) αποθεμάτων (640) - - - (640)  

Τα αποτελέσματα κατά τομέα για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 ήταν ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες Μη κατανεμημένο Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 288.308 200.980 63.286 36 552.610
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (12.668) (2.591) (373) - (15.632)
Καθαρές πωλήσεις 275.640 198.389 62.913 36 536.979

Λειτουργικά κέρδη 7.553 18.296 1.024 18 26.889
Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/ έσοδα (5.208) (2.555) 101 40 (7.622)
Κέρδη προ φόρων 2.345 15.741 1.125 58 19.267
Φόρος εισοδήματος (6.856)
Καθαρό κέρδος 12.411  
 
Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2005 έχουν ως εξής: 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες Μη κατανεμημένο Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων (Σημ. 6) 1.379 8.760 1.330 - 11.468
Αποσβέσεις άυλων παγίων (Σημ. 7) 176 4.102 97 - 4.375
Απομείωση (αντιλογισμός απομείωσης) απαιτήσεων 2.349 (387) - - 1.962
Απομείωση (αντιλογισμός απομείωσης) αποθεμάτων 8 - - - 8  



 

Οικονομικές καταστάσεις

31 Δεκεμβρίου 2006

 

- 22 - 

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές μεταξύ τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς εμπορικούς όρους και 
συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για συναλλαγές με τρίτους. 

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τομέων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 έχουν ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες Μη κατανεμημένο Σύνολο

Eνεργητικό 279.018 16.646 25.060 879 321.603

Υποχρεώσεις 58.262 5.249 14.207 98 77.816

Ίδια κεφάλαια 220.756 11.397 10.854 781 243.787

Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια (Σημειώσεις 6 και 7) 9.380 613 889 27 10.910  

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τομέων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 έχουν ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες Μη κατανεμημένο Σύνολο

Eνεργητικό 231.148 138.608 22.840 401 392.997

Υποχρεώσεις 205.313 89.549 19.587 8 314.458

Ίδια κεφάλαια 25.835 49.060 3.252 393 78.540

Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια (Σημειώσεις 6 και 7) 22.565 23 480 - 23.069  
 

Τα περιουσιακά στοιχεία των τομέων περιλαμβάνουν κυρίως ενσώματα πάγια, άυλα περιουσιακά στοιχεία, 
αποθέματα, απαιτήσεις και διαθέσιμα.   

Οι υποχρεώσεις των τομέων περιλαμβάνουν τις λειτουργικές υποχρεώσεις.   

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες για απόκτηση ενσώματων παγίων και άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων.  

Δευτερεύων τύπος πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς 

Η έδρα της Εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής της είναι η Ελλάδα.  Οι πωλήσεις του Ομίλου 
γίνονται κυρίως στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πωλήσεις Σύνολο ενεργητικού
Επενδύσεις σε ενσώματα 

και άυλα πάγια

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2006 έως 

31/12/2006 31/12/2006 1/1/2006 έως 31/12/2006

Έλλαδα 374.656 316.714 10.847
Eυρωζώνη 1.846 15 -
Άλλες χώρες 44.806 4.874 63

Σύνολο 421.308 321.603 10.910  

Πωλήσεις Σύνολο ενεργητικού
Επενδύσεις σε ενσώματα 

και άυλα πάγια

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2005 έως 

31/12/2005 31/12/2005 1/1/2005 έως 31/12/2005

Έλλαδα 494.066 388.722 23.057
Eυρωζώνη 2.154 - -
Άλλες χώρες 40.759 4.275 11

Σύνολο 536.979 392.997 23.068  
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Οι πωλήσεις αναφέρονται στη χώρα που είναι εγκατεστημένοι οι πελάτες.  Τα περιουσιακά στοιχεία 
αναφέρονται στην τοποθεσία τους.  Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναφέρονται στην τοποθεσία των περιουσιακών 
στοιχείων. 

Ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2006 έως 

31/12/2006 1/1/2005 έως 31/12/2005

Πωλήσεις προϊόντων 304.042 357.168
Έσοδα από υπηρεσίες 116.499 178.257
Λοιπά 767 1.554

Σύνολο 421.308 536.979  

6. Ενσώματα πάγια  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα & μηχ/κός 

εξοπλισμός

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ - Κόστος

1 Ιανουαρίου 2005 31.337 11.837 78.098 121.272
Συναλλαγματικές διαφορές 5 (6) 9 8
Προσθήκες 1.369 45 19.064 20.478
Πωλήσεις/ διαγραφές (3) (33) (294) (330)
Απομείωση - - - -
Ανακατανομές (15) - 7 (8)

31 Δεκεμβρίου 2005 32.693 11.843 96.884 141.420

1 Ιανουαρίου 2006 32.693 11.843 96.884 141.420
Συναλλαγματικές διαφορές (2) - (1) (3)
Προσθήκες 8.150 626 1.352 10.128
Πωλήσεις/ διαγραφές (64) (28) (35) (127)
Πώληση Θυγατρικών εταιρειών (2.761) (14) (75.830) (78.605)
Απομείωση - - - -
Ανακατανομές (15) 25 26 36

31 Δεκεμβρίου 2006 38.001 12.452 22.396 72.849

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2005 (2.839) (4.582) (20.088) (27.509)
Συναλλαγματικές διαφορές - - - -
Αποσβέσεις περιόδου (810) (1.529) (9.129) (11.468)
Πωλήσεις/ διαγραφές - 26 212 238
Ανακατανομές 3 - - 3

31 Δεκεμβρίου 2005 (3.646) (6.085) (29.005) (38.736)

1 Ιανουαρίου 2006 (3.646) (6.085) (29.005) (38.736)
Συναλλαγματικές διαφορές - - 1 1
Αποσβέσεις περιόδου (653) (1.200) (2.556) (4.409)
Πωλήσεις/ διαγραφές 22 25 81 127
Πώληση Θυγατρικών εταιρειών 860 6 16.118 16.985
Ανακατανομές - (11) (14) (25)

31 Δεκεμβρίου 2006 (3.417) (7.265) (15.375) (26.057)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 29.047 5.758 67.879 102.684

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006 34.584 5.187 7.021 46.792  
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα & μηχ/κός 

εξοπλισμός
Έπιπλα και 
εξαρτήματα Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Κόστος

1 Ιανουαρίου 2005 30.971 1.221 62.589 94.781
Προσθήκες 1.349 36 18.572 19.957
Εισφορά κλάδου τηλεπικοινωνιών σε θυγατρική (2.555) (1) (75.357) (77.913)
Πωλήσεις/ διαγραφές (3) (24) (4) (31)
Απομείωση - - - -
Ανακατανομές (15) - - (15)

31 Δεκεμβρίου 2005 29.747 1.232 5.800 36.779

1 Ιανουαρίου 2006 29.747 1.232 5.800 36.779
Προσθήκες 8.151 335 523 9.009
Πωλήσεις/ διαγραφές (64) (6) (27) (97)
Απομείωση - - - -
Ανακατανομές (15) - 15 -

31 Δεκεμβρίου 2006 37.819 1.561 6.311 45.691

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2005 (2.812) (895) (12.188) (15.895)
Αποσβέσεις περιόδου (801) (158) (7.444) (8.403)
Εισφορά κλάδου τηλεπικοινωνιών σε θυγατρική 799 - 15.398 16.197
Πωλήσεις/ διαγραφές - 22 3 25
Ανακατανομές 3 - - 3

31 Δεκεμβρίου 2005 (2.811) (1.031) (4.231) (8.073)

1 Ιανουαρίου 2006 (2.811) (1.031) (4.231) (8.073)
Αποσβέσεις περιόδου (628) (100) (473) (1.201)
Πωλήσεις/ διαγραφές 21 6 19 46
Ανακατανομές - - - -

31 Δεκεμβρίου 2006 (3.418) (1.125) (4.685) (9.228)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 26.936 201 1.569 28.706

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006 34.401 436 1.626 36.463  
Μισθωμένος μηχανολογικός εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στα παραπάνω βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης: 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Κόστος - κεφαλαιοποιημένες χρηματοδοτικές μισθώσεις 5.981 5.981 - -
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (3.406) (2.786) - -

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 2.575 3.195 - -

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Υπεραξίες

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας Λογισμικό Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ - Κόστος
1 Ιανουαρίου 2005 - 25.435 12.977 38.412
Προσθήκες - 29 2.562 2.591
Ανακατανομές - 15 (7) 8

31 Δεκεμβρίου 2005 - 25.479 15.532 41.011

1 Ιανουαρίου 2006 - 25.479 15.532 41.011
Προσθήκες - - 782 782
Απόκτηση Θυγατρικών 5.553 - - 5.553
Πωλήσεις/ διαγραφές - (0) (60) (60)
Πώληση Θυγατρικών εταιρειών - (25.479) (11.497) (36.976)

31 Δεκεμβρίου 2006 5.553 - 4.757 10.310

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2005 - (4.534) (6.535) (11.069)
Αποσβέσεις περιόδου - (1.820) (2.555) (4.375)
Πωλήσεις/ διαγραφές - - 7 7
Ανακατανομές - (3) - (3)

31 Δεκεμβρίου 2005 - (6.357) (9.083) (15.440)

1 Ιανουαρίου 2006 - (6.357) (9.083) (15.440)
Αποσβέσεις περιόδου - (152) (488) (640)
Απόκτηση Θυγατρικών (3.189) - - (3.189)
Πωλήσεις/ διαγραφές - 1 1
Πώληση Θυγατρικών εταιρειών - 6.509 5.678 12.187

31 Δεκεμβρίου 2006 (3.189) - (3.892) (7.081)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 - 19.122 6.449 25.571

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006 2.364 - 865 3.229

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Δικαιώματα 

βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας Λογισμικό Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Κόστος
1 Ιανουαρίου 2005 25.435 12.432 37.867
Προσθήκες 29 2.501 2.530
Εισφορά κλάδου τηλεπικοινωνιών σε θυγατρική (25.479) (11.326) (36.805)
Ανακατανομές 15 - 15

31 Δεκεμβρίου 2005 - 3.607 3.607

1 Ιανουαρίου 2006 - 3.607 3.607
Προσθήκες - 289 289

31 Δεκεμβρίου 2006 - 3.896 3.896

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2005 (4.534) (6.240) (10.774)
Αποσβέσεις περιόδου (1.820) (2.449) (4.269)
Εισφορά κλάδου τηλεπικοινωνιών σε θυγατρική 6.357 5.443 11.800
Ανακατανομές (3) - (3)

31 Δεκεμβρίου 2005 - (3.246) (3.246)

1 Ιανουαρίου 2006 - (3.245) (3.245)
Αποσβέσεις περιόδου - (165) (165)

31 Δεκεμβρίου 2006 - (3.410) (3.410)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2005 - 361 361

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2006 - 486 486  
 



 

Οικονομικές καταστάσεις

31 Δεκεμβρίου 2006

 

- 26 - 

Έλεγχος απομείωσης της αξίας υπεραξίας 
 
Η υπεραξία κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών που προσδιορίζονται με βάση την περιοχή 
δραστηριοποίησης των επιχειρηματικών τομέων και με βάση τη γεωγραφική περιοχή. Η κατανομή αυτή έχει ως 
εξής: 
 
Υπόλοιπο υπεραξίας (ανά γεωγραφική περιοχή):

2006 2005
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Έλλαδα 2.364 -
Σύνολο 2.364 -

Υπόλοιπο υπεραξίας (ανά δραστηριότητα):

2006 2005
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Ταχυδρομικές δραστηριότητες 2.364 -
Σύνολο 2.364 -  
 
Η ανακτήσιμη αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών καθορίζεται σύμφωνα με υπολογισμό της αξίας 
χρήσεώς της (value in use). Ο υπολογισμός αυτός χρησιμοποιεί προβλέψεις ταμειακών ροών που προκύπτουν 
από οικονομικούς προϋπολογισμούς οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση και καλύπτουν τριετή περίοδο. 
  
Παρακάτω αναφέρονται οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για τον υπολογισμό των 
μελλοντικών ταμειακών ροών, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος απαξίωσης υπεραξίας στις μονάδες 
δημιουργίας ταμειακών ροών. 
 
Τα προϋπολογισθέντα μικτά περιθώρια κέρδους υπολογίζονται σύμφωνα με τα μικτά περιθώρια που 
πραγματοποιήθηκαν το αμέσως προηγούμενο έτος προσαυξημένα κατά την προσδοκώμενη βελτίωση απόδοσης. 
 
Κύριες παραδοχές για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως (value in use): 
 
Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία: 10%
Αύξηση πωλήσεων: 9%
Μικτό περιθώριο: 16%
Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές: 2%  
 
Η Διοίκηση προέβη σε έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας που προέκυψε από τις επενδύσεις στις εταιρείες Unitel 
Hellas Α.Ε. και Globestar LLC κατά το 2006 και αποφάσισε την πλήρη απομείωση αυτών. 

8. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 71.379 20.517
Ανακατανομή Clobestar ως θυγατρική 475 -
Εισφορά κλάδου τηλεπικοινωνιών σε θυγατρική - 50.957
Προσθήκες 23.394 -
Πωλήσεις / διαγραφές (52.112) -
Απομείωση (12.197) (95)

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 30.939 71.379  
Στις 31 Ιανουαρίου 2006 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Q 
Telecommunications A.E.Τ, σε εκτέλεση της από 27 Οκτωβρίου 2005 σύμβασης πώλησης (βλ. Σημείωση 32).  

Επίσης στις 30 Ιουνίου 2006 ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρείας Computer Club AE ύψους € 
300 χιλ. 
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Στις 6 Απριλίου 2006 ιδρύθηκε η εταιρεία «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.», με αρχικό μετοχικό 
κεφάλαιο €150 χιλ. και έδρα την Καλλιθέα Αττικής. Η νέα εταιρεία στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με 
ποσοστό 99,99%, θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα της μελέτης και έρευνας των σύγχρονων τεχνολογιών 
παραγωγής ενέργειας. 

Στις 30 Ιουνίου 2006 η Εταιρεία απέκτησε επιπλέον 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Globestar 
LLC, και έτσι συνολικά κατέχει το 98% των μετοχών της. Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο τη διανομή 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών στις Η.Π.Α. καθώς και την 
παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών προγραμμάτων. 

Το τίμημα του συνόλου της συμμετοχής είναι € 1.517.329. 

Κάτωθι παρουσιάζονται τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και η αρχική εκτίμηση του ποσού 
της υπεραξίας: 
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ
Tίμημα (μετρητά που πληρώθηκαν) για το σύνολο της συμμετοχής 1.517
Άμεσα έξοδα τα οποία αφορούν την αγορά 21
Συνολικό τίμημα 1.538
Λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της 
Globestar LLC (258)
Υπεραξία 1.796  
Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν είναι ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 51
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 14
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία -
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (καθαρές) -
Αποθέματα -
Απαιτήσεις 533
Υποχρεώσεις (856)
Δανεισμός -
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης -
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία (258)

 
Στις 30 Ιουνίου 2006 η Εταιρεία απέκτησε επιπλέον 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Unitel Hellas 
Α.Ε., και έτσι συνολικά κατέχει το 100% των μετοχών της. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή 
προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

Το τίμημα του συνόλου της συμμετοχής είναι € 300.000. 

Κάτωθι παρουσιάζονται τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και η αρχική εκτίμηση του ποσού 
της υπεραξίας: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ
Tίμημα (μετρητά που πληρώθηκαν) για το σύνολο της συμμετοχής 300
Άμεσα έξοδα τα οποία αφορούν την αγορά
Συνολικό τίμημα 300
Λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Unitel 
AE (1.092)
Υπεραξία 1.392  
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Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν είναι ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 61
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 3.368
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία -
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (καθαρές) -
Αποθέματα -
Απαιτήσεις 2.382
Υποχρεώσεις (1.042)
Δανεισμός (5.862)
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης -
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία (1.092)  
Στις 21 Φεβρουαρίου 2006, η Εταιρεία ίδρυσε θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Viraq Ltd στην Κύπρο. H 
Viraq Ltd θα αποτελέσει το «όχημα» μέσω του οποίου η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει την επέκτασή της στα 
Βαλκάνια. Η εταιρεία Viraq Ltd  έχει μετονομαστεί σε Info Quest Cyprus Ltd. 

Τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας στις θυγατρικές οι οποίες είναι όλες μη εισηγμένες έχουν ως εξής: 

31 Δεκεμβρίου 2006

Επωνυμία Κόστος Απομείωση Αξία Ισολογισμού
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συμμετοχής
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
DECISION AE 5.515 - 5.515 Ελλάδα 100,00%
ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ AE 3.424 3.314 110 Ελλάδα 81,15%
ACS ΑΕΕ 22.552 - 22.552 Ελλάδα 92,91%
UNITEL ΗΕLLAS ΑΕ 23.619 22.532 1.087 Ελλάδα 100,00%
QUEST ALBANIA AE 163 - 163 Αλβανία 51,00%
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ AEΒΕ 930 - 930 Ελλάδα 99,99%
INFO QUEST CYPRUS Ltd 100 - 100 Κύπρος 100,00%
GLOBE STAR 1.539 1.057 482 Η.Π.Α. 98,00%

57.842 26.903 30.939  
31 Δεκεμβρίου 2005

Επωνυμία Κόστος Απομείωση Αξία Ισολογισμού
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συμμετοχής
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

DECISION AE 5.515 - 5.515 Ελλάδα 100,00%
COMPUTER CLUB ΑΕ 1.095 - 1.095 Ελλάδα 100,00%
ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ AE 3.424 3.197 227 Ελλάδα 81,15%
ACS ΑΕΕ 13.363 - 13.363 Ελλάδα 66,79%
UNITEL ΗΕLLAS ΑΕ 10.452 10.452 - Ελλάδα 51,00%
QUEST ALBANIA AE 163 - 163 Αλβανία 51,00%
QUEST TELECOM ΑΕ 51.017 1 51.016 Ελλάδα 100,00%

85.029 13.650 71.379  
Επιπρόσθετα των ανωτέρω, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις 100% θυγατρικές 
της ACS A.E.E., ACS Albania SH.A.και ACS Courier SH.pk. που εδρεύουν στην Αλβανία και την Quest 
Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ η οποία είναι 100% θυγατρική της Quest Ενεργειακή 
A.E.Β.Ε. Επίσης, περιλαμβάνεται η Quest Rom Systems Integration & Services Ltd που εδρεύει στη Ρουμανία η 
οποία είναι 100% θυγατρική της Info Quest Cyprus Ltd. 
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9. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου - - - -
Προσθήκες 23.549 - 23.612 -

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 23.549 - 23.612 -

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Στις 25 Οκτωβρίου 2006 η Εταιρεία προέβη σε αγορά 12.700.000 μετοχών της εταιρείας Unisystems Α.Ε. με 
αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου να ανέλθει από 0% σε 
32,976%, με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.  

31 Δεκεμβρίου 2006

Επωνυμία Ενεργητικό Υποχρεώσεις Πωλήσεις Κέρδη
Ποσοστό 

συμμετοχής
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
UNISYSTEMS A.E. 65.316 16.527 50.822 3.879 32,976% Ελλάδα

65.316 16.527 50.822 3.879  

10. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 17.667 16.283 17.650 16.265
Ανακατανομή Clobestar ως  θυγατρική (475) - (475) -
Προσθήκες 310 153 310 7
Πωλήσεις/ διαγραφές - (510) - (510)
Απομειώσεις - (147) - -
Προσαρμογή σε εύλογη αξία (3.226) 1.888 (3.226) 1.888

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 14.276 17.667 14.259 17.650

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 14.276 17.667 14.259 17.650
Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.006 - 3.006 -

17.282 17.667 17.265 17.650

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως μη εισηγμένες 
μετοχές. Η εύλογη αξία των μη εισηγμένων μετοχών προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και 
παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Η 
εύλογη αξία των εισηγμένων μετοχών προσδιορίζεται από τις δημοσιευμένες τιμές προσφοράς που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. 
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11. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου - - - -
Προσθήκες 4.378 - 4.378 -
Πωλήσεις/ διαγραφές (1.752) - (1.752) -
Προσαρμογή σε εύλογη αξία 380 - 380 -

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 3.006 - 3.006 -

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνουν εισηγμένες μετοχές. Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται από τις δημοσιευμένες τιμές προσφοράς 
που ισχύουν κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. 

12. Αναβαλλόμενη φορολογία 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό 
δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα 
συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: 3.740 4.479 2.250 1.331

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 4.150 11.003 2.483 4.248

410 6.524 233 2.917

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 
Το μεγαλύτερο ποσοστό τον αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιμο μετά από 12 μήνες.  

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Υπόλοιπο αρχής περιόδου 6.524 10.175 2.917 7.752
Συναλλαγματικές διαφορές (3.034) - - -
Εισφορά κλάδου τηλεπικοινωνιών σε θυγατρική - - - (1.840)
Χρέωση κατάστασης αποτελεσμάτων (Σημ. 26) (3.168) (3.564) (2.773) (2.907)
Φόρος που χρεώθηκε στα ίδια κεφάλαια 88 (88) 88 (88)

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 410 6.524 233 2.917

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 
Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής είναι οι 
παρακάτω: 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

O ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες Εύρω)

Επιταχυνόμενες 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Αναγνώριση 
Εσόδων Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 2.561 167 865 3.593
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 1.196 83 (393) 886

31 Δεκεμβρίου 2005 3.757 250 472 4.479

1 Ιανουαρίου 2006 3.757 250 472 4.479

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (445) 198 1.013 767
Πώληση Θυγατρικών εταιρειών (1.454) (49) (4) (1.506)
Συναλλαγματικές διαφορές (0) (0) (1) (1)

31 Δεκεμβρίου 2006 1.858 399 1.481 3.740

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε χιλιάδες Εύρω)

Επιταχυνόμενες 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Αναγνώριση 
Εσόδων Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 1.611 - 108 1.719

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 1.192 - 26 1.218
Εισφορά κλάδου τηλεπικοινωνιών σε θυγατρική (1.606) - - (1.606)
31 Δεκεμβρίου 2005 1.197 - 134 1.331

1 Ιανουαρίου 2006 1.196 - 134 1.331
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (151) 1 1.069 919
31 Δεκεμβρίου 2006 1.045 1 1.203 2.250  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

O ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες Εύρω)
Προβλέψεις 
απαιτήσεων

Επιταχυνόμενες 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Φορολογικές 
ζημίες

Αναγνώριση 
Εσόδων Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 3.289 2.000 3.507 4.430 542 13.768
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (295) (110) (36) (3.015) 692 (2.764)
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια - - (2.242) 2.198 43 (1)

31 Δεκεμβρίου 2005 2.994 1.890 1.229 3.613 1.277 11.003

1 Ιανουαρίου 2006 2.994 1.890 1.229 3.613 1.277 11.003
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (167) (311) (1.167) (87) (669) (2.401)
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια - - - 88 - 88
Πώληση Θυγατρικών εταιρειών (308) (691) - (3.500) (39) (4.538)
Συναλλαγματικές διαφορές (0) (1) - (1) (2)

31 Δεκεμβρίου 2006 2.519 887 62 114 568 4.150  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε χιλιάδες Εύρω)
Προβλέψεις 
απαιτήσεων

Διαγραφή άυλων 
στοιχείων 

ενεργητικού
Φορολογικές 

ζημίες
Αναγνώριση 

Εσόδων Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 2.278 1.014 3.013 2.917 249 9.471
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (195) (105) 395 (2.487) 614 (1.778)
Εισφορά κλάδου τηλεπικοινωνιών σε θυγατρική (350) (810) (2.242) (43) - (3.445)

31 Δεκεμβρίου 2005 1.733 99 1.166 387 863 4.248

1 Ιανουαρίου 2006 1.733 99 1.166 387 863 4.248
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (148) (59) (1.166) (361) (119) (1.853)
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια - - - 88 - 88
31 Δεκεμβρίου 2006 1.585 40 - 114 744 2.483  
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13. Αποθέματα 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Α' ύλες 5.787 4.924 5.787 4.924
Τελικά προϊόντα 312 1.819 312 141
Εμπορεύματα 23.436 20.267 21.559 18.624
Λοιπά 466 434 - -

Σύνολο 30.001 27.444 27.658 23.689

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδυκίνητα και κατεστραμμένα αποθέματα:
Α' ύλες 600 600 600 600
Εμπορεύματα 1.589 2.283 1.510 2.150

2.189 2.883 2.110 2.750

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 27.812 24.561 25.548 20.939

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

14. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Πελάτες 174.529 216.731 143.839 154.579
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (15.863) (17.799) (10.160) (10.247)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 158.666 198.932 133.679 144.332
Προκαταβολές 11.323 11.575 8.970 6.352
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 33) 462 1.608 715 4.285

Σύνολο 170.451 212.115 143.364 154.969

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 286 270 - -
Κυκλοφορούν ενεργητικό 170.165 211.845 143.364 154.969

170.451 212.115 143.364 154.969

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων προσδιορίσθηκε με βάση τις μελλοντικές ταμειακές ροές των στοιχείων αυτών, 
προεξοφλημένες με επιτόκιο από 3,2% έως 5,5%. 

Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς ο Όμιλος 
έχει μεγάλο αριθμό πελατών.  

15. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 15.946 2.531 13.022 742

Σύνολο 15.946 2.531 13.022 742

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Το πραγματικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων ήταν 2,69%.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, 
περιλαμβάνουν τα εξής: 
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15.946 2.531 13.022 742
Τραπεζικές υπεραναλήψεις (Σημ. 18) - (408) - -

Σύνολο 15.946 2.123 13.022 742

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

16. Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1 Ιανουαρίου 2005 52.629.720 52.630 117.106 (13.944) 155.792
Ακύρωση ιδίων μετοχών (3.924.500) (3.925) (8.791) 13.944 1.228
31 Δεκεμβρίου 2005 48.705.220 48.705 108.315 - 157.020

1 Ιανουαρίου 2006 48.705.220 48.705 108.315 - 157.020
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 68.187 (68.187) - -
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου - (82.799) - - (82.799)
31 Δεκεμβρίου 2006 48.705.220 34.093 40.128 - 74.221  

Στις 28 Μαρτίου 2006, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των  € 68.187.308 με κεφαλαιοποίηση μέρους του «Αποθεματικό υπέρ 
το άρτιο» και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά € 1,4 (από € 1 σε € 2,4). 

Στην ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το 
ποσό των € 73.057.830 με αντίστοιχη μείωση της  ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 2,4 σε € 0,90 και 
επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 1,5 ανά μετοχή.  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19 Δεκεμβρίου 2006 αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 9.741.044 με συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων ετών.  Η 
μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής 
από €0,90 σε € 0,70. 

Μετά την παραπάνω αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 34.093.654 
διαιρούμενο σε 48.705.220 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,70 ανά μετοχή. 
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17. Λοιπά αποθεματικά και αδιανέμητα κέρδη 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Τακτικό 

αποθεματικο
Έκτακτα 

αποθεματικά
Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Αποθεματικό 
ΔΠΠ

Συναλλαγμα- 
τικές διαφορές Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ

1 Ιανουαρίου 2005 2.802 3.663 7.179 (464) (146) 13.034
Συναλλαγματικές διαφορές - - - - 24 24
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - - 1.800 - 1.800

31 Δεκεμβρίου 2005 2.802 3.663 7.179 1.336 (122) 14.858

1 Ιανουαρίου 2006 2.802 3.663 7.179 1.336 (122) 14.858
Συναλλαγματικές διαφορές 12 - (7) - (34) (29)
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - - (2.026) - (2.026)
Μεταφορά αποθεματικών σε αδιανέμητα κέρδη - (3.663) (7.171) - - (10.834)

31 Δεκεμβρίου 2006 2.813 - - (690) (156) 1.968  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Τακτικό 

αποθεματικο
Έκτακτα 

αποθεματικά
Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Αποθεματικό 
ΔΠΠ Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1 Ιανουαρίου 2005 2.749 3.585 7.119 (464) 12.989
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - - 1.800 1.800
31 Δεκεμβρίου 2005 2.749 3.585 7.119 1.336 14.789

1 Ιανουαρίου 2006 2.749 3.585 7.119 1.336 14.789
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - - (1.795) (1.795)
Μεταφορά αποθεματικών σε αδιανέμητα κέρδη - (3.585) (7.119) - (10.704)
31 Δεκεμβρίου 2006 2.749 - - (459) 2.290  

(α) Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, 
άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, 
είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών 
μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  

(β) Έκτακτα αποθεματικά 

Τα έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν ποσό € 3.585 χιλ. στην Εταιρεία και € 3.663 χιλ. στον Όμιλο τα οποία 
έχουν δημιουργηθεί με αποφάσεις  Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισμό και δύναται να 
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και 
ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν σχηματιστεί βάσει διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας. Τα ανωτέρω 
έκτακτα αποθεματικά έχουν σχηματιστεί από φορολογηθέντα κέρδη  και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται σε 
περαιτέρω φορολόγηση σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους. 

(γ) Αφορολόγητα αποθεματικά 

Τα αφορολόγητα και τα ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά σχηματίζονται  σύμφωνα με τις διατάξεις της 
φορολογικής νομοθεσίας από αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη.  

Από το σύνολο των € 7.119 χιλ. των ανωτέρω αποθεματικών της Εταιρείας ποσό ύψους € 6.762 χιλ. έχει 
σχηματιστεί από κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη (τόκοι καταθέσεων, κέρδη πώλησης συμμετοχών 
εκτός χρηματιστηρίου)  και ποσό ύψους € 357 χιλ. έχει σχηματιστεί από απαλλασσόμενα της φορολογίας κέρδη. 
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Από το σύνολο των € 7.171 χιλ. των ανωτέρω αποθεματικών του Ομίλου ποσό ύψους € 6.758 χιλ. έχει 
σχηματιστεί από κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη (τόκοι καταθέσεων, κέρδη πώλησης συμμετοχών 
εκτός χρηματιστηρίου) και ποσό ύψους € 413 χιλ. έχει σχηματιστεί από απαλλασσόμενα της φορολογίας κέρδη. 

Επίσης, στα αδιανέμητα κέρδη περιλαμβάνεται και αποθεματικό € 225.134 χιλ. το οποίο σχηματίστηκε στη 
χρήση 2006 από καθ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα έσοδα (πώληση συμμετοχής μη εισηγμένης), το οποίο όταν 
διανεμηθεί θα φορολογηθεί με τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή. 

Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεμηθούν με απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί να ισχύουν κάθε φορά.  Ο Όμιλος 
δεν προτίθεται να διανείμει ή να κεφαλαιοποιήσει τα συγκεκριμένα αποθεματικά και επομένως δεν έχει προβεί 
σε υπολογισμό του φόρου εισοδήµατος που θα επιβαλλόταν στην περίπτωση αυτή.  

18. Δανεισμός 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός - 3.250 - 3.250
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 196 821 - -
Ομολογιακό Δάνειο - 20.000 - -

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 196 24.071 - 3.250

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικές υπεραναλήψεις (Σημ. 15) - 408 - -
Τραπεζικός δανεισμός 3.164 157.511 1 137.032
Ομολογιακό Δάνειο - 5.000 - -
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 625 582 - -

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 3.789 163.501 1 137.032

Σύνολο δανείων 3.985 187.572 1 140.282

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Μεταξύ 1 και  2 ετών 196 11.275 - 650

Μεταξύ 2 και 5 ετών - 12.796 - 2.600
196 24.071 - 3.250

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τα παρακάτω: 

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

% % % %
Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 3,72% 4,32% 4,51% 4,32%
Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος) 5,20% 4,93% 5,20% 4,93%
Ομολογιακό Δάνειο 0,00% 4,20% 0,00% 4,20%
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 5,5% 5,31% 0,00% 0,00%

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Ο Όμιλος έχει διαθέσιμα επαρκή πιστωτικά όρια για να καλύψει μελλοντικές εταιρικές ανάγκες.     
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Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης - 
ελάχιστα μισθώματα
Μέχρι 1 έτος 653 680 - -
Από 1 έως 5 έτη 200 812 - -
Σύνολο 853 1.492 - -
Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές 
χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (32) (89) - -
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 821 1.403 - -

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύονται παρακάτω:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Μέχρι 1 έτος 625 582 - -
Από 1 έως 5 έτη 196 821 - -
Σύνολο 821 1.403 - -

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

O ΟΜΙΛΟΣ

 

19. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις ισολογισμού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 1.680 1.537 954 817

Σύνολο 1.680 1.537 954 817

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Χρεώσεις στα αποτελέσματα (Σημ. 24):

Συνταξιοδοτικές παροχές 402 375 136 187

Σύνολο 402 375 136 187

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

O ΟΜΙΛΟΣ

O ΟΜΙΛΟΣ

 
(α) Συνταξιοδοτικές παροχές 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων 1.865 1.810 1.087 993
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) (185) (273) (133) (176)
Υποχρέωση στον ισολογισμό 1.680 1.537 954 817

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

 

 



 

Οικονομικές καταστάσεις

31 Δεκεμβρίου 2006

 

- 37 - 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 212 202 105 122
Χρηματοοικονομικό κόστος 66 42 34 26
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που 
καταχωρήθηκαν στην περίοδο 112 131 16 39
Ζημιές από περικοπές 12 - (19) -
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε 
εργαζομένους (Σημ. 24) 402 375 136 187

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Η κίνηση της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχει ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1.537 1.162 817 779
Πώληση Συνδεδεμένων εταιριών (181) - - -
Καταβαλόμενες αποζημιώσεις (198) - (161) -
Εισφορά κλάδου τηλεπικοινωνιών σε θυγατρική - - - (149)
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 522 375 298 187

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 1.680 1.537 954 817

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,00% 2,65% 4,00% 2,65%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 
 

(β) Παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

Ο Όμιλος δεν λειτουργεί κανένα σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

20. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 155 229 137 194
Μεταφορά στα αποτελέσματα (Σημ. 27) (43) (74) (28) (57)

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 112 155 109 137

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Οι επιχορηγήσεις έχουν ληφθεί λόγω επένδυσης σε ενσώματα και άϋλα πάγια όπως κτίρια, φορτηγά αυτοκίνητα, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. 

Δεν λήφθηκαν κρατικές επιχορηγήσεις κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2006 και 2005. 
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21. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Προμηθευτές 47.715 75.303 41.696 35.222
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 33) 419 796 1.768 4.133
Δεδουλευμένα έξοδα 1.719 5.064 455 2.138
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη 8.034 10.974 5.924 8.418
Λοιπές υποχρεώσεις 11.489 25.933 3.346 6.230

Σύνολο 69.376 118.070 53.189 56.141

Ανάλυση υποχρεώσεων:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Μακροπρόθεσμες 304 191 - -
Βραχυπρόθεσμες 69.072 117.879 53.189 56.141
Σύνολο 69.376 118.070 53.189 56.141

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

22. Προβλέψεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Πρόβλεψη για 
κατάπτωση 
εγγύησης

Λοιπές 
προβλέψεις Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ

1 Ιανουαρίου 2005 4.202 134 4.336

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 407 22 429

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν - (81) (81)
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (140) - (140)

31 Δεκεμβρίου 2005 4.469 75 4.544

1 Ιανουαρίου 2006 4.469 75 4.544
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - 11 11
Συναλλαγματικές διαφορές - (86) (86)

31 Δεκεμβρίου 2006 500 - 500  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Πρόβλεψη για 
κατάπτωση 
εγγύησης

Λοιπές 
προβλέψεις Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1 Ιανουαρίου 2005 4.062 - 4.062
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 407 - 407

31 Δεκεμβρίου 2005 4.469 - 4.469

1 Ιανουαρίου 2006 4.469 - 4.469
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν (3.969) - (3.969)

31 Δεκεμβρίου 2006 500 - 500

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Μακροπρόθεσμες 500 4.469 500 4.469
Βραχυπρόθεσμες - 75 - -
Σύνολο 500 4.544 500 4.469

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η πρόβλεψη για κατάπτωση εγγύησης συμπεριλαμβάνει μέρος της εγγύησης που δόθηκε από την Εταιρία για 
δανεισμό θυγατρικής.  

23. Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημειώσεις
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005

Παροχές σε εργαζομένους 24 37.293 41.454 18.186 23.533
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 284.195 277.596 247.244 244.497
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 6 4.409 11.469 1.201 8.403
Απομείωση ενσώματων παγίων 6 - - - -
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 639 4.375 165 4.268
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 1.861 4.082 603 2.896
Διαφήμιση 2.714 9.764 1.869 9.357
Λοιπά 87.121 164.198 19.437 119.509
Σύνολο 418.234 512.938 288.705 412.463

Κατανομή ανά λειτουργία
Κόστος Πωληθέντων 376.344 454.240 262.642 362.546
Έξοδα διάθεσης 21.191 37.945 14.705 36.417
Έξοδα διοίκησης 20.699 20.753 11.358 13.500

418.234 512.938 288.705 412.463

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Δαπάνες αποσβέσεων ύψους € 3.122 χιλ., € 284 χιλ. και € 1.643 χιλ. (2005: € 13.257 χιλ., € 343 χιλ. και € 2.244 
χιλ.) έχουν επιβαρύνει το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διάθεσης και τα διοικητικά έξοδα, του Ομίλου, 
αντίστοιχα.  

Δαπάνες αποσβέσεων ύψους € 0 χιλ. και € 1.366 χιλ. (2005: € 10.668 χιλ. και € 2.003 χιλ.) έχουν επιβαρύνει το 
κόστος πωληθέντων και τα διοικητικά έξοδα της Εταιρείας, αντίστοιχα. 

24. Παροχές σε εργαζομένους 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
Μισθοί και ημερομίσθια 29.402 32.876 14.483 18.951
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 6.600 7.258 3.064 3.889
Kόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (Σημ. 19) 401 375 137 187
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 890 945 502 506

Σύνολο 37.293 41.454 18.186 23.533

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

25. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
Έξοδα τόκων
 -Τραπεζικά δάνεια (2.044) (7.486) (1.250) (6.505)
 - Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (68) (108) - -

(2.112) (7.594) (1.250) (6.505)

Έσοδα τόκων 1.759 984 1.348 222

(353) (6.610) 98 (6.283)
Καθαρά κέρδη / (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές 361 (1.012) 645 (1.291)

Σύνολο 8 (7.622) 743 (7.574)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ
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26. Φόρος εισοδήματος 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
Φόρος χρήσης (7.256) (3.292) (4.584) (2.579)
Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 12) (3.168) (3.564) (2.773) (2.907)

Σύνολο (10.424) (6.856) (7.357) (5.486)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν 
χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας, ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005

Κέρδη προ φόρων 235.344 19.267 235.202 18.684
Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες (68.250) (6.165) (68.209) (5.979)
Διαφορα φορολογικών συντελεστών σε χώρες εξωτερικού (34) 2 - -
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο (2.701) 234 (3.303) -
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (3.295) (186) (2.581) (128)
Χρήση μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών 2.416 2.107 2.416 1.608
Φορολογική ζημιά χρήσης προς μεταφορά (1.402) (618) - -
Μεταφορά σε αφορολόγητα αποθεματικά 65.289 - 65.289 -
Επίδραση μεταφοράς κερδών σε αφορολόγητο αποθεματικό (875) - - -
Μεταβολή λόγω μειωμένων φορολογικών συντελεστών (903) (1.651) (206) (987)
Διαφορά φορολογικών ελέγχων για προηγούμενες χρήσεις (669) (579) (763) -

Φόροι (10.424) (6.856) (7.357) (5.486)

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

27. Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) καθαρά  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
Κέρδη/ (ζημιές) από την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση 267 - 267 -
Έσοδα από μερίσματα 532 781 757 781
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (Σημ. 20) 43 74 28 57
Αποζημίωση ασφαλειών (169) (21) - -
Λοιπά 231.421 2.014 234.776 2.597

Σύνολο 232.094 2.848 235.828 3.435

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ
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28. Λειτουργικές ταμειακές ροές 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005

Κέρδη Περιόδου 224.426 12.412 227.845 13.198
Προσαρμογές για:
Φόρο 26 10.424 6.856 7.357 5.486
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 6 4.409 11.469 1.201 8.403
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7 640 4.374 165 4.269
Απομειώσεις 6, 7, 8, 9, 10, 11 963 147 13.160 95
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων & 
λοιπών επενδύσεων 1.798 66 1.801 8
Έσοδα τόκων 25 (1.759) (984) (1.348) (222)
Έξοδα τόκων 25 2.112 7.594 1.250 6.505
Έσοδα από μερίσματα 27 (532) (781) (757) (781)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 27 (43) (74) (28) (57)
Συναλλαγματικές διαφορές (43) 89 - -
(Κέρδος)/ Ζημιά από πώληση Computer Club (384) - 810 -
Κέρδος από πώληση Q-Telecommunications (241.232) - (242.199) -

779 41.168 9.257 36.903

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (4.972) (3.593) (4.609) (2.663)
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (1.771) (47.724) 11.606 (46.099)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (45.904) 2.659 (75.922) 2.531
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (4.044) 208 (3.969) 407
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 143 375 136 188

(56.548) (48.075) (72.758) (45.636)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (55.769) (6.907) (63.501) (8.733)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

29. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 
Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί κατά την 
ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων  

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Έως 1 έτος 206 182 - -
Από 1-5 έτη 406 317 - -

612 499 - -

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ
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30. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις 
και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της, ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προμηθευτές 138 253 93 253
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων με πελάτες 30.749 13.987 28.905 11.538
Παραχωρημένες υποθήκες & προσημειώσεις - Οικόπεδα & Κτίρια - 28.470 - 28.470
Εγγυήσεις σε Τράπεζες υπέρ θυγατρικών 6.502 19.187 6.502 19.175
Λοιπές 17.718 12.834 - -

55.107 74.731 35.500 59.436

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Η Διοίκηση δεν αναμένει πως θα προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Υπάρχει επίδικη απαίτηση αποζημίωσης θυγατρικής (ACS ΑΕΕ) από αγωγή που έχει ασκηθεί προς τρίτους για 
αθέμιτο ανταγωνισμό ποσού περίπου €20,4 εκατ.  

31. Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες  

Α) Στις 31 Ιανουαρίου 2006 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Q 
Telecommunications A.E.Τ, αντί συνολικού τιμήματος € 330 εκ. σε εκτέλεση της από 27 Οκτωβρίου 2005 
σύμβασης πώλησης.  

Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα της Q Telecommunications Α.Ε.Τ. και το κέρδος από την πώλησή της, καθώς και 
το αποτέλεσμα του τηλεπικοινωνιακού κλάδου (Q Telecom), παρουσιάζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
ΔΠΧΠ 5 «Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες» ως 
μη συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού καθώς και οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις ταξινομήθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005 ως κατεχόμενα προς πώληση.  

Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση του κέρδους από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
Πωλήσεις 15.325 157.431 - 157.151
Έξοδα (13.246) (141.502) - (141.100)
Κέρδη προ φόρων από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 2.080 15.929 - 16.051
Φορολογία (989) - - -
Καθαρό κέρδος από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες Q Telecommunications Α.Ε.Τ. και κλάδου Q 1.091 15.929 - 16.051

Κέρδος μετά φόρων από την πώληση της Q Telecommunications Α.Ε.Τ. (Σημ. 32α) 234.837 - 235.804 -

Κέρδος περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 235.928 15.929 235.804 16.051

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση και των 
αντίστοιχων υποχρεώσεών τους στις 31 Δεκεμβρίου 2005. 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 61.718
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 25.005
Aναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 1.838
Αποθέματα 1.177
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 34.233
Ταμείο 4
Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 123.975

Δανεισμός 25.000
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 149
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 45.356
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 2.579
Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 73.084

 

Β) Στις 30 Ιουνίου 2006 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας 
Computer Club AE, αντί συνολικού τιμήματος € 300 χιλ.  

Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμά της καθώς και το κέρδος από την πώλησή της παρουσιάζεται σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του ΔΠΧΠ 5 «Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και μη συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες» ως μη συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση του κέρδους από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
Πωλήσεις 1.898 3.680 - -
Έξοδα (1.858) (3.662) - -
Κέρδη προ φόρων από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 39 18 - -
Φορολογία (25) (28) - -
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Computer Club) 14 (11) - -

Κέρδος/ (ζημιά) μετά φόρων από την πώληση της Computer Club (Σημ. 32β) 384 - (810) -

Κέρδος/ (ζημιά) περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 398 (11) (810) -

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΙΙσσοολλοογγιισσμμόόςς 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 6 46.792 40.965 36.463 28.706
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 3.229 566 486 361
Επενδύσεις σε θυγατρικές 8 - - 30.939 71.379
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 9 23.549 - 23.612 -
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12 410 4.684 233 2.916
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 10 14.276 17.667 14.259 17.650
Λοιπές απαιτήσεις 14 286 270 - -

88.542 64.152 105.992 121.013

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 13 27.812 23.385 25.548 20.939
Πελάτες 14 159.128 166.692 134.394 148.617
Λοιπές απαιτήσεις 14 11.037 10.922 8.970 6.352
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων 11 3.006 - 3.006 -
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 16.132 1.344 15.655 862
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15 15.946 2.527 13.022 742

233.061 204.870 200.595 177.512
Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 31α 123.975
Σύνολο ενεργητικού 321.603 392.997 306.587 298.525

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 16 34.093 48.705 34.093 48.705
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 16 40.128 108.315 40.128 108.315
Λοιπά αποθεματικά 17 1.968 14.988 2.290 14.789
Αδιανέμητα κέρδη 17 166.540 (94.203) 173.160 (75.130)

242.729 77.805 249.671 96.679
Δικαιώματα μειοψηφίας 1.058 735 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 243.787 78.540 249.671 96.679

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 18 196 4.071 - 3.250
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 19 1.680 1.388 954 817
Επιχορηγήσεις 20 112 155 109 137
Λοιπές υποχρεώσεις 21 304 191 - -
Προβλέψεις 22 500 4.469 500 4.469

2.792 10.274 1.563 8.673

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 21 48.134 41.365 43.464 39.355
Λοιπές υποχρεώσεις 21 20.938 31.158 9.725 16.786
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 2.163 - 2.163 -
Δάνεια 18 3.789 158.501 1 137.032
Προβλέψεις 22 - 75 - -

75.024 231.099 55.353 193.173
Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 31α 73.084
Σύνολο υποχρεώσεων 77.816 314.457 56.916 201.846
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 321.603 392.997 306.587 298.525

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005

Πωλήσεις 404.085 375.868 287.336 278.136
Κόστος Πωληθέντων 23 (364.578) (340.476) (262.642) (251.430)

Μεικτό Κέρδος 39.507 35.393 24.694 26.706
Έξοδα διάθεσης 23 (18.963) (16.286) (14.705) (15.575)
Έξοδα διοίκησης 23 (19.671) (13.470) (11.358) (6.814)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 27 (9.526) 2.849 (5.560) 3.435

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (8.652) 8.486 (6.930) 7.751
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 25 92 (5.165) 743 (5.118)
Αναλογία Κερδών Συνδεδεμένων Εταιρειών 168 - - -

Κέρδη προ φόρων (8.392) 3.321 (6.187) 2.633
 Φόρος εισοδήματος 26 (3.015) (6.828) (962) (5.486)

(Ζημιά) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (11.407) (3.507) (7.149) (2.853)

Κέρδος περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 31 236.326 15.918 234.994 16.051

Καθαρό κέρδος 224.920 12.411 227.845 13.198

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 224.426 11.994 227.845 13.198
Δικαιώματα μειοψηφίας 494 417 - -

224.920 12.411 227.845 13.198

Βασικά και μειωμένα 34 (0,24) (0,08) (0,15) (0,06)

Βασικά και μειωμένα 34 4,85 0,33 4,82 0,33

Βασικά και μειωμένα 34 4,61 0,25 4,68 0,27

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

Κέρδη από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για την 
περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

(Ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για την 
περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

32. Πώληση θυγατρικών 
Α) Το κέρδος που προέκυψε από την πώληση Q Telecommunications AET αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα από την πώληση 330.000 330.000
Άμεσα έξοδα τα οποία αφορούν την πώληση (36.784) (36.784)
Κόστος επένδυσης που πωλήθηκε (Σημ 8) - (51.017)
Λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Q 
Telecommunications (51.984) -
Κέρδος προ φόρων από την πώληση της Q Telecommunications 241.232 242.199

Φόρος εισοδήματος 6.395 6.395

Κέρδος μετά φόρων από την πώληση της Q Telecommunications 234.837 235.804  
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Στα άμεσα έξοδα συμπεριλαμβάνεται το ποσό των € 22,6 εκ. το οποίο αφορά στην επιβάρυνση την οποία 
επέβαλε η ΕΕΤΤ ως συνέπεια της αλλαγής του ελέγχου της Q Telecommunications AET. Η Εταιρεία έχει 
καταθέσει αγωγή με την οποία διεκδικεί το ανωτέρω ποσό. 

Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που πουλήθηκαν είναι ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 9.467
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 61.406
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 24.771
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (καθαρές) 3.008
Αποθέματα 1.279
Απαιτήσεις 44.391
Υποχρεώσεις (67.181)
Δανεισμός (25.000)
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης (157)
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 51.984

 

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, η ταμειακή εισροή από την πώληση της Q Telecommunications 
αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μετρητά που εισπράχθηκαν 330.000 330.000
Άμεσα έξοδα τα οποία αφορούν την πώληση (36.784) (36.784)
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών που πωλήθηκαν ως μέρος των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Q Telecommunications (9.467) -

Ταμειακή εισροή από την πώληση της Q Telecommunications 283.749 293.216

 

Β) Το κέρδος που προέκυψε από την πώληση Computer Club Α.Ε. αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα από την πώληση 300 300
Άμεσα έξοδα τα οποία αφορούν την πώληση
Κόστος επένδυσης που πωλήθηκε (Σημ 8) - (1.095)
Λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Computer 
Club 99 -
Κέρδος/ (ζημιά) προ φόρων από την πώληση της Computer Club 399 (795)

Φόρος εισοδήματος 15 15

Κέρδος/ (ζημιά) μετά φόρων από την πώληση της Computer Club 384 (810)  
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Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που πουλήθηκαν είναι ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 101
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 214
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 18
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (καθαρές) 52
Αποθέματα 443
Απαιτήσεις 1.198
Υποχρεώσεις (2.100)
Δανεισμός -
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης (23)
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία (99)

 

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, η ταμειακή εισροή από την πώληση της Computer Club 
αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μετρητά που εισπράχθηκαν 300 300
Άμεσα έξοδα τα οποία αφορούν την πώληση (15) (15)
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών που πωλήθηκαν ως μέρος των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων της Computer Club (101) -

Ταμειακή εισροή από την πώληση της Computer Club 184 285

 

33. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005
1/1/2006 έως 

31/12/2006
1/1/2005 έως 

31/12/2005

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών 4.829 4.189 6.659 8.279

Πωλήσεις υπηρεσιών 145 1.851 882 693

4.974 6.040 7.541 8.972

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών 2.075 2.593 2.018 3.133

Πωλήσεις υπηρεσιών 197 47 3.442 5.510

2.272 2.640 5.460 8.643

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 3.095 3.232 1.417 2.025

3.095 3.232 1.417 2.025

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 14):
  -Συνδεδεμένων 462 1.608 715 4.285

462 1.608 715 4.285

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 21):
  -Συνδεδεμένων 419 796 1.768 4.133

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

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

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

34. Κέρδη ανά μετοχή 
Βασικά και μειωμένα 

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

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
 (Ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής (11.901) (3.924) (7.149) (2.853)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 48.705.220 48.705.220 48.705.220 48.705.220

Βασικές και μειωμένες  (ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) (0,24) (0,08) (0,15) (0,06)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Κέρδη από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής 236.326 15.918 234.994 16.051
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 48.705.220 48.705.220 48.705.220 48.705.220
Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 4,85 0,33 4,82 0,33 

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Σύνολο συνεχιζόμενων και μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 224.426 11.994 227.845 13.198
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 48.705.220 48.705.220 48.705.220 48.705.220
Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 4,61 0,25 4,68 0,27 

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

35. Μερίσματα ανά μετοχή 

Η Εταιρεία δεν διένειμε μέρισμα εντός του 2006 και του 2005 για τις χρήσεις του 2005 και 2004 αντίστοιχα 
λόγω ζημιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει ως μέρισμα το συνολικό ποσό των € 2.435.261 ήτοι € 0,05 
ανά μετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2007. 
Το προτεινόμενο μέρισμα αναμένεται να επικυρωθεί. 
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36. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

Εταιρείες του ομίλου Τελευταία Ελεγμένη Χρήση
INFO-QUEST A.E.B.E. 2001
DECISION A.E. 2000
UNITEL ΗΕLLAS Α.Ε. 2002
INFO QUEST CYPRUS LTD  Δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της το 2006
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.      Δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της το 2006
QUEST ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της το 2006
QUEST ROM SYSTEMS INTEGRATION & SERVICES LTD Δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της το 2006
GLOBESTAR LLC  Δεν προβλέπεται
ACS Α.Ε.Ε. 2004
ACS ALBANIA SH.A. 2003
ACS COURIER SH.p.k.                        Δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της το 2005
ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ A.E. 1999
QUEST ALBANIA SH.A. 2005  

37. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: Ομίλου 1.231, Εταιρείας 586 και στο 
τέλος της προηγούμενης χρήσης: Ομίλου 1.404, Εταιρείας 750. 

38. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Μετά το πέρας της περιόδου αποδοχής της προαιρετικής δημόσια πρότασης προς τους μετόχους της 
UNISYSTEMS Α.Ε.Ε ήτοι στις 13/3/2007, η Info-Quest κατέχει ποσοστό 48,92% της UNISYSTEMS.  

Δεν προέκυψαν περαιτέρω γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού. 
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ΈΈκκθθεεσσηη  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ––  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

ΙNFO-QUEST Α.Ε.B.Ε. 

Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων & Υπηρεσιών Πληροφορικής 
& Τηλεπικοινωνιών 

Επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2006 

 

Καλλιθέα, 13 Μαρτίου 2007 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας, των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεση μας επί των πεπραγμένων της 
ίδιας εταιρικής χρήσης. 

Γενικά 
 

Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η εικοστή κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2006 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2006. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας  υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.  

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης, οι Καταστάσεις Μεταβολών Καθαρής Θέσης και οι Καταστάσεις 
Ταμειακών Ροών  της ως άνω χρήσης όπως δημοσιεύθηκε και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση προκύπτει 
από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 2006 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά του 2005 λόγω 
της απόσχισης του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και της μετέπειτα πώλησής του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων του 
Ισολογισμού, και  των Αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω: 

Οι  Καθαρές Πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 287,3 εκατ., μειωμένες κατά 34% έναντι της προηγούμενης 
χρήσης. Η μείωση αυτή οφείλεται στην απόσχιση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, με συνέπεια οι αντίστοιχες 
πωλήσεις του κλάδου αυτού να μην περιλαμβάνονται στην τρέχουσα χρήση στον κύκλο εργασιών της εταιρείας.  

Τα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης  ανήλθαν σε € 234,5 εκατ., έναντι € 26,3 εκατ. του 2005 αυξημένα κατά 
791,63%. Η ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση της θυγατρικής εταιρείας Q 
Telecommunications η οποία περιελάμβανε τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών μετά την απόσχιση τους από την 
εταιρεία.  

Τα προ Φόρων Κέρδη ανήλθαν σε € 235,2 εκατ., έναντι € 18,7 την προηγούμενη χρήση. 

Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 227,8 εκατ., έναντι € 13,2 την προηγούμενη χρήση. 



 

Οικονομικές καταστάσεις

31 Δεκεμβρίου 2006

 

- 51 - 

Η αύξηση των Ενσώματων & Άυλων Περιουσιακών στοιχείων κατά € 7,9 εκ οφείλεται στην απόκτηση 
οικοπέδου στη Λ. Κηφισσού 113-115 έναντι € 5,8 εκ ,στην ανακαίνιση του κτιρίου Κηφισσού 119 ποσού € 2 εκ   
και στο νέο κτίριο που ανεγείρεται στην Αλ. Πάντου 19-21 ποσού € 1,5 εκ (μέχρι 31/12/2006) μείον τις 
αποσβέσεις της χρήσης ποσού € 1,4 εκ. 

Οι συμμετοχές μας σε θυγατρικές ανήλθαν σε € 30,9 εκατ., Η μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 
οφείλεται κυρίως στην πώληση της συμμετοχής της εταιρείας στην Q Telecommunications ΑΕ και στην 
Computer Club AE.  

Οι συμμετοχές μας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αφορούν την απόκτηση του 32,98% της Unisystems A.E.. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  ανήλθαν σε € 14,3 εκ. 

Τα αποθέματα εμφανίζονται αυξημένα κατά € 4,6 εκατ. λόγω των αυξημένων πωλήσεων του τετάρτου 
τριμήνου της χρήσης 2006. 

Τα υπόλοιπα των πελατών εμφανίζονται μειωμένα κατά € 14,2 εκ.  

Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω κατάστασης αποτελεσμάτων  
ανέρχονται σε € 3 εκατ. και αφορούν μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α. 

Τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονται σε € 13 εκατ. και αφορούν μετρητά, καταθέσεις όψεως και 
προθεσμίας και ομόλογο της Εθνικής τράπεζας. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 68 εκ. με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού 
υπέρ το άρτιο και μειώθηκε κατά € 73εκ.  μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της  28/3/2006 με 
επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Επίσης με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
19/12/2006 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά  € 9,7 εκ.  με συμψηφισμό ζημιών 
προηγούμενων χρήσεων. 

Τα Μακροπρόθεσμα δάνεια εξοφλήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2006, μετά την πώληση της  Q 
Telecommunications ΑΕ. 

Παρακαλούμε να εγκρίνεται τις οικονομικές καταστάσεις και την προτεινόμενη διάθεση των κερδών όπως έχει 
παρακάτω: 

Κέρδη προ φόρων:                                                 € 235.202.345 

(-) Ζημιές προηγούμενων χρήσεων:                      € - 65.388.674 

Υπόλοιπο:                                                               € 169.813.671 

Μείον: Φόρος εισοδήματος:                                      € 2.163.339 

             Αναβαλλόμενος φόρος:                                € 2.773.444 

Κέρδη προς διάθεση:                                          € 164.876.888 
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Από τα κέρδη χρήσεως διατίθενται: € 8.269.892 για Τακτικό Αποθεματικό και € 2.435.261 για πρώτο μέρισμα. 

Η εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα στις παρακάτω διευθύνσεις: 

• Aλ  Πάντου 25-27  Καλλιθέα (Κεντρικό) 
• Αργυρουπόλεως  2α  Καλλιθέα 
• Κηφισσού 125-127 Ρέντη 
• Μ. Αντύπα 41 Θεσσαλονίκη 

Λοιπές πληροφορίες 

Στις 31 Ιανουαρίου 2006 η Info-Quest μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Q-
TELECOMMUNICATIONS A.E.T. έναντι € 330 εκ. στην εταιρεία Hellen GAC Telecommunications A.E.. 

Επιπλέον οι αγοραστές της Q Telecommunications ανέλαβαν την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου των € 
25εκ το οποίο είχε ακολουθήσει τον κλάδο κατά την απόσχιση. 

Το γεγονός της πώλησης αυτής και το σημαντικό ύψος του αντίστοιχου τιμήματος, δημιουργεί νέα οικονομικά 
δεδομένα για την Info-Quest AEBE. 

Με το προϊόν της πώλησης, η εταιρεία προχώρησε σε: 

α) Άμεση αποπληρωμή του συνόλου των τραπεζικών δανείων της,  

β) Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους € 1,5 ανά μετοχή 

γ) Ενίσχυση των θυγατρικών της εταιριών μέσω αυξήσεων κεφαλαίου  

δ) Απόκτηση του 32,976% της UNISYSTEMS A.E.  

ε) Επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της θυγατρικής 
εταιρείας Quest Ενεργειακή Α.Ε και τη συμφωνία αυτής με τη Γαλλική εταιρεία EDF Energies Nouvelles με την 
οποία καθορίζεται το πλαίσιο για την από κοινού ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. 

Μετά το πέρας της περιόδου αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της 
UNISYSTEMS Α.Ε.Ε ήτοι στις 13/3/2007, η Info-Quest κατέχει ποσοστό 48,92% της UNISYSTEMS.  

Το 2007 η εταιρεία θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στον κλάδο της πληροφορικής, με στρατηγική, την 
αύξηση του κύκλου εργασιών από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, την αύξηση του μικτού κέρδους στις 
πωλήσεις αγαθών, και την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, με θέσπιση ανάλογων κανόνων 
διαχείρισης των απαιτήσεων. 

Επίσης η εταιρεία, ευρισκόμενη σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά την χρηματοοικονομική της διάρθρωση, θα 
εξετάσει με μεγάλη προσοχή όλες τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα προκύψουν κύρια μέσα στον κλάδο των 
προϊόντων και λύσεων πληροφορικής καθώς και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και 
τις οικονομικές καταστάσεις  της 31ης Δεκεμβρίου 2006, είμαστε της άποψης ότι τίθενται στην διάθεση σας 
κύριοι μέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 
της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006 και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 
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Με τιμή, 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών  
Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 

 

Θεόδωρος Φέσσας 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες  είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου του 
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006 που 
χορήγησα με ημερομηνία  15 Μαρτίου  2007.  

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Κυριάκος Ριρής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ  12111 
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ΈΈκκθθεεσσηη  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ––  ΟΟμμίίλλοουυ 
 
 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

 ΙNFO QUEST Α.Ε.B.Ε. 

Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων & Υπηρεσιών Πληροφορικής 
& Τηλεπικοινωνιών 

Επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2006 

 

Καλλιθέα, 13 Μαρτίου 2007 

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,  

Κατά την κατάθεση προς έγκριση σας των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου για την 
εταιρική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006 σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεση μας, επί των 
ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών  της εταιρείας. 

Γενικά 

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η δέκατη τέταρτη κατά σειρά κατά την οποία καταρτίζονται ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις και αφορά την εταιρική χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως και την 31η Δεκεμβρίου 
2006. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια γενική αναδρομή επί των εργασιών του ομίλου, των στοιχείων του 
Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων και της Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της εν λόγω χρήσης, σας γνωρίζει τα 
παρακάτω: 

Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 421.308 χιλ. μειωμένες κατά 22% έναντι € 536.979 
χιλ.του έτους 2005.  Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πώληση της εταιρείας Q Telecommunications στις 
31 Ιανουαρίου 2006, και κατά συνέπεια στην ενσωμάτωση των πωλήσεών της μόνο για ένα μήνα της τρέχουσας 
χρήσης. 

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 
(EBITDA), ανήλθαν σε € 9.661 χιλ. έναντι € 40.217 χιλ. το έτος 2005. 

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων, ανήλθαν σε € 
4.612 χιλ. έναντι € 24.373 χιλ. το έτος 2005. 

Τα Ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη προ Φόρων και Δικαιωμάτων Μειοψηφίας ανήλθαν σε € 235.344 χιλ. 
έναντι € 19.268 χιλ. το έτος 2005. Η αύξηση αυτή οφείλεται στo κέρδος από την πώληση της Q 
Telecommunications.  

Τα Ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους και προ Δικαιωμάτων Μειοψηφίας ανήλθαν σε € 224.920 χιλ. 
έναντι € 12.412 χιλ. το έτος 2005. Η αύξηση αυτή οφείλεται στo κέρδος από την πώληση της Q 
Telecommunications.  
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Τα Ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους και μετά από τα Δικαιώματα Μειοψηφίας ανήλθαν σε € 224.426 
χιλ. έναντι € 11.995 χιλ. το έτος 2005. Η αύξηση αυτή οφείλεται στo κέρδος από την πώληση της Q 
Telecommunications.  

Οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανήλθαν σε  € 23.549 χιλ. και αφορούν στην απόκτηση του 
32,976% των μετοχών της εταιρείας Unisystems AE. στις 25 Οκτωβρίου 2006. 

Τα υπόλοιπα των πελατών εμφανίζονται μειωμένα κατά € 39.804 χιλ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, 
μεταβολή η οποία σχετίζεται με την συνολική μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου που σημειώθηκε στην 
παρούσα χρήση.  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  ανήλθαν σε € 14.276 χιλ. έναντι € 17.667 χιλ. το 
έτος 2005. 

Τα αποθέματα εμφανίζονται αυξημένα κατά € 3.251 χιλ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.  

Οι Υποχρεώσεις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες ανέρχονται στο τέλος της χρήσης στο ποσό των € 
77.816 χιλ. έναντι € 314.456 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. 

Λοιπές πληροφορίες 

Στις 31 Ιανουαρίου 2006 η Info-Quest μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας Q-
TELECOMMUNICATIONS A.E.T. έναντι € 330 εκ. στην εταιρεία Hellen GAC Telecommunications A.E.. 

Επιπλέον οι αγοραστές της   Q Telecommunications ανέλαβαν την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου των € 
25εκ το οποίο είχε ακολουθήσει τον κλάδο κατά την απόσχιση. 

Το γεγονός της πώλησης αυτής και το σημαντικό ύψος του αντίστοιχου τιμήματος, δημιουργεί νέα οικονομικά 
δεδομένα για την Info-Quest AEBE. 

Με το προϊόν της πώλησης, η εταιρεία προχώρησε σε: 

α) Άμεση αποπληρωμή του συνόλου των τραπεζικών δανείων της,  

β) Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους € 1,5 ανά μετοχή 

γ) Ενίσχυση των θυγατρικών της εταιριών μέσω αυξήσεων κεφαλαίου  

δ) Απόκτηση του 32,976% της UNISYSTEMS A.E.  

ε) Επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της θυγατρικής 
εταιρείας Quest Ενεργειακή Α.Ε και τη συμφωνία αυτής με τη Γαλλική εταιρεία EDF Energies Nouvelles με την 
οποία καθορίζεται το πλαίσιο για την από κοινού ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. 

Μετά το πέρας της περιόδου αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της 
UNISYSTEMS Α.Ε.Ε ήτοι στις 13/3/2007, η Info-Quest κατέχει ποσοστό 48,92% της UNISYSTEMS.  

Το 2007 η εταιρεία θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στον κλάδο της πληροφορικής, με στρατηγική, την 
αύξηση του κύκλου εργασιών από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, την  

αύξηση του μικτού κέρδους στις πωλήσεις αγαθών, και την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, με 
θέσπιση ανάλογων κανόνων διαχείρισης των απαιτήσεων. 

Επίσης η εταιρεία, ευρισκόμενη σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά την χρηματοοικονομική της διάρθρωση, θα 
εξετάσει με μεγάλη προσοχή όλες τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα προκύψουν κύρια μέσα στον κλάδο των 
προϊόντων και λύσεων πληροφορικής καθώς και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
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Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και 
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  της 31ης Δεκεμβρίου 2006, είμαστε της άποψης ότι τίθενται στην 
διάθεση σας κύριοι μέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε στην έγκριση των ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2006 και στην απαλλαγή του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 

Με τιμή, 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών  
Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 
Θεόδωρος Φέσσας 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων που αποτελείται από τρεις (3) σελίδες  είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου του 
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006 που 
χορήγησα με ημερομηνία  15 Μαρτίου  2007.   

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Κυριάκος Ριρής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή  Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε. 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες  Οικονομικές Καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας INFO QUEST Α.Ε.Β.Ε. (η 
«Εταιρεία»), καθώς και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο 
«Όμιλος») που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και τις 
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και η περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
σημειώσεις. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και 
διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση Οικονομικών 
Καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή 
περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια 
λογιστικών εκτιμήσεων, που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον  έλεγχό μας. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το 
σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την αποκόμιση εύλογης διασφάλισης ότι οι Οικονομικές 
Καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με  τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.  Οι διαδικασίες επιλέγονται 
κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν  την εκτίμηση του κινδύνου  ουσιώδους ανακρίβειας των 
Οικονομικών Καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 
λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων, με σκοπό τον σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι για την έκφραση γνώμης επί της  αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και  αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωσή 
της γνώμης μας. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2006, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ,  είναι συνεπές με τις 
συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

 

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

Κυριάκος Ριρής 
ΑΜ ΣΟΕΛ 12111 

 
ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Λεωφόρος Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 
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ΕΕππεεξξηηγγηημμααττιικκήή  ΈΈκκθθεεσσηη  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ––  
ΕΕττααιιρρεείίααςς    

 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

ΙNFO-QUEST Α.Ε.B.Ε. 

Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων & Υπηρεσιών Πληροφορικής 
& Τηλεπικοινωνιών 

Επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2006 

 

Καλλιθέα, 23 Απριλίου 2007 

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων της περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
11α του Ν. 3371/2005.  

 
1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου.  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Euro 34.093.654,00 διαιρούμενο σε 48.705.220 κοινές 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 0,70 ανά μετοχή. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς 
διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. 
Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.  

 
2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας.  

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη 
μεταβίβαση από το καταστατικό της.  

 
3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992.  

Με ημερομηνία 20/04/2007 ο κος Θεόδωρος Φέσσας κατέχει ποσοστό 50,92%, και η κα Ευτυχία Κουτσουρέλη 
κατέχει ποσοστό 21,93% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν 
κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου.  

 
4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.  

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.  

 
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.  

Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.  

 
6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρίας.  
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Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 
περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις 
μετοχές της.  

 
7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του 
καταστατικού.  

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από 
τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.  

 
8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά 
ιδίων μετοχών.  

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρίας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία 
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να 
εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το 
ποσό των αυξήσεων δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την 
ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες 
μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό της στήριξης της 
χρηματιστηριακής τιμής τους και με ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 
16 του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας.  

 
9. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας 
αυτής.  

Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.  

 
10. Κάθε συμφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό 
της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της 
θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης.  

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι 
οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο 
λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών  
Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

Θεόδωρος Φέσσας 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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Πληροφορίες άρθρου 10 ν. 3401/2005 
 

Γνωστοποίηση απόφασης για την υποβολή προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης αγοράς 
κινητών αξιών στους μετόχους της εταιρίας UNISYSTEMS A.E.E 21/12/2006 

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 19/12/2006 

Συμμετοχή στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995 12/12/2006 

Παρουσίαση της εταιρίας σε επενδυτική ημερίδα 28/11/2006 

Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2006 -Σημαντικές επενδύσεις σε Πληροφορική και Ενέργεια 27/11/2006 

Προαναγγελία Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 23/11/2006 

Στις 27/11/2006 η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2006 23/11/2006 

Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 21/11/2006 

Ανακοίνωση 13/11/2006 

Απόκτηση ποσοστού  32,976% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας UNISYSTEMS ΑΕ 25/10/2006 

Σχολιασμός Δημοσιεύματος  28/9/2006 

Ανάπτυξη αιολικών πάρκων στην Ελλάδα 19/9/2006 

Αποτελέσματα Εξαμήνου 2006: Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με σημαντικές 
επενδύσεις  28/8/2006 

Η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το Α! εξάμηνο του 2006 θα γίνει την 
Τρίτη 29 Αυγούστου 2006  25/8/2006 

Υπεγράφη συμφωνία για την αγορά μετοχών της εταιρίας Unisystems Α.Ε.  4/8/2006 

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων  2/8/2006 

Παράταση για την Εκποίηση ενσώματων Ονομαστικών μετοχών  30/6/2006 
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Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών  20/6/2006 

Γνωστοποίηση  8/6/2006 

Αποτελέσματα Α! Τριμήνου 2006 - Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων με νέες επενδύσεις, 
μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα  30/5/2006 

Η Info Quest θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α' τρίμηνο του 2006 
την Τρίτη 30 Μαίου 2006  26/5/2006 

Προσαρμογή Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων του Α! Τριμήνου 2005 19/5/2006 

Συμμετοχή στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995 8/5/2006 

Σύσταση της θυγατρικής Εταιρίας QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ A.Ε.Β.Ε.  7/4/2006 

Ανακοίνωση μεταβολής ονομαστικής αξίας μετοχής και ημερομηνιών αποκοπής 
δικαιώματος και καταβολής επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου. 6/4/2006 

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα  29/3/2006 

Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  29/3/2006 

Προτεινόμενη Τροποποίηση Καταστατικού  27/3/2006 

Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  7/3/2006 

Προαναγγελία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2/3/2007 

Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών  2/3/2006 

Αποτελέσματα 2005: Αύξηση Πωλήσεων - Κερδοφορίας  28/2/2006 

Πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2006  27/2/2006 

Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  23/2/2006 

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου  21/2/2006 

Ανακοίνωση  17/2/2006 
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Ολοκληρώθηκε η πώληση της Q-TELECOM  31/1/2006 

Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α.  18/1/2006 

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων  10/1/2006 

Διαγραφή / Ακύρωση μετοχών εταιρίας 9/1/2006 

Ολοκλήρωση της απόσχισης της Q-TELECOM  2/1/2006 

 

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες καθώς και ο «Πίνακας Γνωστοποίησης Συναλλαγών» των υπόχρεων προσώπων 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3340/2005 βρίσκονται καταχωρημένες αναλυτικά ηλεκτρονικά στην 
ιστοσελίδα της εταιρίας www.quest.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr  
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Διαθεσιμότητα Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Οι ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας σε ενοποιημένη και μη βάση, η έκθεση ελέγχου 
του Ορκωτού  Λογιστή και οι  Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2006 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας www.quest.gr  

 

 


