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                                   Quest Συμμετοχών A.E. 

 

      ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                     (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος, Μάρκος Μπιτσάκος 

Διευθύνων Σύμβουλος και Ευτυχία Κουτσουρέλη μέλος, υπό την ως άνω ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι, 

εξ όσων γνωρίζουν : 

 

 Οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Quest Συμμετοχών 

A.E. (η Εταιρεία), οι οποίες καταρτίσθηκαν για την χρήση 1/1-31/12/2011, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 

του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της 

Εταιρείας, καθώς και των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων 

ως σύνολο (ο Όμιλος). 

 Η συνημμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, 

τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της 

περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

        Καλλιθέα, 28 Μαρτίου 2012 

 

                 -Ο-                       -Ο-                  -Το- 

            Πρόεδρος                                 Διευθύνων Σύμβουλος                        Μέλος του Δ.Σ. 

   

        Θεόδωρος Φέσσας                         Μάρκος Μπιτσάκος                     Ευτυχία Κουτσουρέλη                           

 

 

 

 



 

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

 της 31ης Δεκεμβρίου 2011 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 

δηλώνεται διαφορετικά) 

 

δ 

- 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

 της 31ης Δεκεμβρίου 2011 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 

δηλώνεται διαφορετικά) 

 

δ 

- 7 - 

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

Η κλειόμενη εταιρική χρήση είναι η εικοστή πέμπτη κατά σειρά και καλύπτει τη χρονική περίοδο από 

την 1η Ιανουαρίου 2011 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2011. 

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.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια ανασκόπηση επί των εργασιών της Εταιρείας και της 

διαμόρφωσης των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων σας γνωρίζει τα παρακάτω: 

 

1. Σημαντικά γεγονότα 
 

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής χρήσης και μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης 

έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα: 

 

 

1.1. Ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου «Διανομής και Τεχνικής υποστήριξης 

προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών». 

 

Η Έκτακτη εξ αναβολής Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συγκλήθηκε στις 17 

Ιανουαρίου 2011 (λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από τον κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 του 

Καταστατικού της Εταιρείας απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23
ης

 Δεκεμβρίου 2010), αποδεχόμενη την από 29 Σεπτεμβρίου 

2010 σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεφάσισε μεταξύ άλλων την απόσχιση του 

κλάδου «Διανομή και Τεχνική υποστήριξη προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και την 

εισφορά του στην εταιρεία «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.». 

Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 76,60% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας. Η απόφαση για την απόσχιση του ανωτέρω κλάδου ελήφθη με πλειοψηφία 

του 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Επιπλέον στην ίδια Έκτακτη εξ 

αναβολής Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε και η αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας από «Info-Quest 

Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών» σε «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». 

Η απόσχιση, εισφορά και απορρόφηση του κλάδου «Διανομή και Τεχνική υποστήριξη προϊόντων 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 

του Ν. 2166/1993. Η ημερομηνία αναφοράς της λογιστικής κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου 

ήταν η 30/9/2010 και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αφορούν τον 

αποσχιζόμενο κλάδο. 

Σημειώνεται ότι λόγω της αναδοχής του εν λόγω κλάδου από την «Info Quest Technologies 

Α.Ε.Β.Ε.», το μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 46.634.800, (€ 

46.623.455,61 η Καθαρή Θέση του εισφερόμενου κλάδου και € 11.344,39 με καταβολή μετρητών) με 

την έκδοση 630.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 74 η κάθε μία. 

Οι μετοχές που εξέδωσε η «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» λόγω της αναδοχής του κλάδου 
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δόθηκαν στο σύνολό τους ως αντάλλαγμα στην αποσχίζουσα και εισφέρουσα τον κλάδο «Quest 

Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία». 

Κατόπιν ενημέρωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. Κ2 – 1066/31-1-2011 

απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας καθορίσθηκε ότι από την 11
η
 

Φεβρουαρίου 2011, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε ''Quest 

Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία'' με διακριτικό τίτλο ''Quest Holdings''. 

 
 

1.2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 15
η
 Ιουνίου 2011 μεταξύ 

άλλων:  

 Επικύρωσε παμψηφεί την εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ., κ. Μιχαήλ Πάππαρη σε 

αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κας Άννας Γιαννακάκου Ραζέλου και τον ορισμό 

του ανωτέρω ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, 

σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.  

 Ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση των άρθρων 11 (Εξουσία-Αρμοδιότητες ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου), 19 (Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση), 25 (Απόφαση απαλλαγής µελών 

∆.Σ. και ελεγκτών) και 27 (Ανταγωνισµός) του Καταστατικού της Εταιρείας.     

 

1.3. Άλλα σημαντικά γεγονότα για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

 

 Εξαγορά εταιρείας πληροφορικής 

H Εταιρεία, διαμέσου της 100% θυγατρικής της εταιρείας «Unisystems Συστήματα Πληροφορικής 

A.E.», την 5
η
 Μαΐου 2011 εξαγόρασε το 100% των μετοχών της εταιρείας «ΦΑΣΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», 

έναντι συνολικού τιμήματος € 1.290 χιλ. Η «ΦΑΣΤ ΕΛΛΑΣ» δραστηριοποιείται στον τομέα 

παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και διάθεσης πληροφοριακών συστημάτων. Την 15
η
 

Σεπτεμβρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας «Unisystems A.E.»  

απεφάσισε τη συγχώνευσή της με την ανωτέρω εξαγορασθείσα εταιρεία, δια απορροφήσεως αυτής, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και 

ορίζει ως ισολογισμό μετασχηματισμού της απορροφούμενης, τον ισολογισμό της 30ης 

Σεπτεμβρίου 2011.      

 

 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Quest Συμμετοχών Α.Ε. στο πλαίσιο 

προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 4
η
 Ιανουαρίου 2012, σε εφαρμογή της από 16 

Απριλίου 2010 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία εγκρίθηκε 

η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, αποφάσισε, στο χρονικό 

διάστημα μεταξύ 04.01.2012 και 16.04.2012 να προβεί σε αγορά μέχρις ενός εκατομμυρίου 

(1.000.000) ιδίων μετοχών, με κατώτατη τιμή αγοράς πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50) και 

ανώτατη πέντε ευρώ (€ 5,00) ανά μετοχή. 

Η Εταιρεία μέχρι την 31
η
 Δεκεμβρίου 2011 κατείχε 587.219 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 

1,2% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

 

 Έναρξη λειτουργίας Φωτοβολταικού πάρκου 

Η Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε. που ανήκει κατά 55% στην Εταιρεία και έχει ως αντικείμενο 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές μέσω της κατά 100% θυγατρικής της 

«Quest Solar» ολοκλήρωσε τον Μάρτιο 2011 την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 7,5 

MW στη θέση «ΡΕΒΕΝΙΑ» του Δ.Δ. Αγίων Θεοδώρων, του Δήμου Θηβών, Νομού Βοιωτίας. Το 

πάρκο αυτό ξεκίνησε την παραγωγική του λειτουργία εντός του Μαρτίου 2011. Οι πωλήσεις 

ηλεκτρικού ρεύματος της «Quest Solar» μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανήλθαν σε € 3.863 χιλ. 

     

 Σύναψη ομολογιακών δανείων 

Η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία Unisystems A.E.E. υπέγραψε με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την 1
η
 

Ιουλίου 2011 σύμβαση εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου ύψους € 6.000.000, διάρκειας έξι (6) ετών με 

το οποίο θα χρηματοδοτήσει την ανέγερση κτιρίου γραφείων συνολικής εκτάσεως 8.458 τ.μ. σε 

ιδιόκτητο οικόπεδο, της ανωτέρω θυγατρικής, στο Δήμο Καλλιθέας του Νομού Αττικής. 

Η κατά 55% θυγατρική της εταιρεία Quest Solar A.E. υπέγραψε την 6
η
 Ιουλίου 2011 με την 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ σύμβαση εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου ύψους € 17.500.000, διάρκειας 

δεκαοκτώ (18) ετών για την αναχρηματοδότηση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης από την ίδια Τράπεζα 

της κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου της στη θέση «ΡΕΒΕΝΙΑ». 

 

 Απομειώσεις κόστους Συμμετοχών σε Θυγατρικές   

Λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, που έχει επηρεάσει δραματικά το σύνολο της 

οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, η Εταιρεία προχώρησε σε επανεκτίμηση της αξίας των 

θυγατρικών της με βασικό γνώμονα την οικονομική συγκυρία. 

Συγκεκριμένα με βάση τα οριζόμενα από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς πρέπει 

να επανεξετάζονται όλες οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες σε ετήσια βάση, όταν υπάρχει ένδειξη 

για ενδεχόμενη απομείωση της αξίας τους. Παρόλο που οι οικονομικές επιδόσεις των θυγατρικών δεν 

παρουσιάζουν σοβαρές ενδείξεις για πιθανή απομείωση της αξίας τους, η τρέχουσα οικονομική 

συγκυρία αποτελεί βασικό γνώμονα για την επανεξέταση των αξιών των επενδύσεων, με βάση τα νέα 

οικονομικά δεδομένα που διαμορφώνονται στην Ελλάδα. 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Εταιρεία προχώρησε με βαθμό συντηρητικότητας στις παρακάτω 

απομειώσεις στις αξίες των συμμετοχών της: 

 

1. Unisystems A.E.E. 

Πρόκειται για την 100% θυγατρική εταιρεία που αποκτήθηκε εντός της χρήσης του 2007. Παρόλο που 

η θυγατρική και στη χρήση του 2011 είχε ικανοποιητική κερδοφορία και χρηματοοικονομική 

διάρθρωση, κρίθηκε από τη Διοίκηση του Ομίλου ότι η καθαρή αξία συμμετοχής των € 48.036 χιλ. που 

απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας θα πρέπει να επανεξετασθεί. Με 

βάση τις πρόνοιες των Δ.Π.Χ.Α. σχετικά με τις αποτιμήσεις των θυγατρικών η ανακτήσιμη αξία 

καθορίστηκε με τη μέθοδο των προβλεπόμενων προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) από 

χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς του Ομίλου εγκεκριμένους από τη Διοίκηση. Η αξία της 

ανωτέρω θυγατρικής επαναπροσδιορίσθηκε σε ποσό € 39.945 χιλ.. Η προκύπτουσα απομείωση της 

ανωτέρω συμμετοχής ποσού € 8.091 χιλ. επιβαρύνει τα αποτελέσματα της μητρικής Εταιρείας στην 

κλειόμενη χρήση.  

 

2. Info-Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε. 

Από την απόσχιση του κλάδου «Διανομή και Τεχνική υποστήριξη προϊόντων Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών» και την απορρόφηση του από την 100% θυγατρική εταιρεία Ιnfo-Quest 

Technologies Α.Ε.Β.Ε. (πρώην Rainbow Services Α.Ε.) και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

προέκυψε μια εταιρεία με σύνολο καθαρής θέσης ποσού ευρώ 48.521 χιλ. που αντικατοπτρίζει και το 

κόστος συμμετοχής της ανωτέρω θυγατρικής στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Με βάση τη 

μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών η αξία της ανωτέρω θυγατρικής προσδιορίσθηκε σε € 

35.090 χιλ.. Η προκύπτουσα απομείωση της ανωτέρω συμμετοχής ποσού € 13.431 χιλ. επιβαρύνει τα 

αποτελέσματα της μητρικής Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση. 

Η συνολική επίπτωση  στα οικονομικά αποτελέσματα της μητρικής Εταιρείας στη κλειόμενη χρήση, 

από τις ως άνω τμηματικές διαγραφές των 2 συμμετοχών της σε θυγατρικές εταιρείες είναι € 21.522 

χιλ.     

 

 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους Μετόχους 

Την 25
η
 Οκτωβρίου 2011,

 
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας απεφάσισε την επιστροφή 

κεφαλαίου στους µετόχους της, ποσού ευρώ 0,10 ανά µετοχή, µέσω µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας κατά το ποσό των € 4.870.522 µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της 

µετοχής από ευρώ 0,70 σε 0,60. Η Γενική Συνέλευση απεφάσισε επίσης την τροποποίηση του άρθρου 5 

του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε € 

29.223.132 και διαιρείται σε 48.705.220 άϋλες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 

0,60 η κάθε µία. Η ανωτέρω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ Κ2-8686 απόφαση της 31
ης

 

Οκτωβρίου 2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.   
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Επιπλέον η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά 99,68% θυγατρικής εταιρείας «ACS 

Α.Ε.» της 24
ης

 Οκτωβρίου 2011 απεφάσισε τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 

ποσό € 4.180 χιλ. με ακύρωση 9.500.000 μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,44 ανά μετοχή και κατά 

ποσό € 855 χιλ. με μείωση της ονομαστικής αξίας των λοιπών 9.500.000 μετοχών κατά ευρώ 0,09 σε 

ευρώ 0,35 ανά μετοχή. Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ανωτέρω θυγατρικής έγινε με σκοπό 

την επιστροφή του συνολικού ποσού των € 5.035 χιλ. της μείωσης του κεφαλαίου,  στους μετόχους της 

σε μετρητά με καταβολή ποσού ευρώ 0,53 ανά μετοχή.      

 

1.4.  Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 (άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21), την απόφαση 

1/434/3.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το αρ. 13 του νόμου 3340/2005, δημοσιοποίησε 1) 

ότι ο κ .Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος της Εταιρείας, προέβη στις 6 Φεβρουαρίου 2012 σε πώληση 

1.350.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 270.000, μέσω εντολής 

διακανονισμού εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC transaction), με αποτέλεσμα οι συνολικές 

μετοχές του και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων του να μεταβληθούν από 25.787.420 (ποσοστό 

52,95%) σε 24.437.420 (ποσοστό 50.17 %) και 2) ότι η κα Ευτυχία Κουτσουρέλη, Μέλος του Δ.Σ. της 

Εταιρείας, προέβη στις 6 Φεβρουαρίου 2012 στην αγορά των ως άνω 1.350.000 κοινών ονομαστικών 

μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 270.000 €, μέσω εντολής διακανονισμού 

εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC transaction), με αποτέλεσμα οι συνολικές μετοχές της και τα 

αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων της να μεταβληθούν από 10.682.972 (ποσοστό 21,93%) σε 12.032.972 

(ποσοστό 24,71%). 

Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2012 μέχρι και σήμερα (28 Μαρτίου 2012), η Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά 

45.600 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας ευρώ 32 χιλ. με μέση τιμή ευρώ 0,70 ανά μετοχή.  

Δεν προέκυψαν περαιτέρω σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού. 
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2. Εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας  

 

 

 Οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο κερδοφορίας στην Εταιρεία υπάρχει συγκρισιμότητα της 

κλειόμενης χρήσης με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της προηγούμενης χρήσης,  καθώς κατά το 

2011 η Εταιρεία ολοκλήρωσε την απόσχιση του εμπορικού της κλάδου και μετατράπηκε σε εταιρεία 

συμμετοχών. Αυτό είχε ως συνέπεια στα συνολικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης να 

περιλαμβάνονται οι πωλήσεις και τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου «Διανομής και Τεχνικής 

υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» για το 4
ο
 τρίμηνο 2010, καθώς η 

ημερομηνία έναρξης της απόσχισης ήταν η 30η Σεπτεμβρίου 2010. 

Επιπλέον όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω η διοίκηση της Εταιρείας προχώρησε στη κλειόμενη χρήση 

στη τμηματική διαγραφή των συμμετοχών της στις 100% θυγατρικές «Unisystems Α.Ε.» και «Info 

Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» συνολικού ύψους € 21.522 χιλ. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

τη μη συγκρισιμότητα κάποιων κονδυλίων με την προηγούμενη χρήση.     

Σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, δηλαδή τη δραστηριότητά της ως εταιρεία συμμετοχών 

και εκμετάλλευσης ακινήτων, τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης έχουν ως εξής: 

Τα έσοδα της Εταιρείας που προέρχονται κυρίως από μισθώματα, διοικητικές υπηρεσίες και 

μερίσματα ανήλθαν σε € 4,6 εκατ. έναντι 3,9 € των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της προηγούμενης 

χρήσης. 

Τα αποτελέσματα προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Επενδυτικών δραστηριοτήτων ανήλθαν 

σε κέρδη 0,8 εκάτ. έναντι ζημιών € 0,5 εκατ. τη προηγούμενη χρήση     

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές € 21,4 εκατ. έναντι ζημιών € 1,6 εκατ. των 

συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της προηγούμενης χρήσης. Το σύνολο των ζημιογόνων 

αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης οφείλεται αποκλειστικά σε προβλέψεις απομείωσης των 

θυγατρικών εταιρειών «Unisystems Α.Ε.» και «Info-Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» ποσού € 8,1 εκατ. 

και € 13,4 εκατ. αντίστοιχα.     

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές € 23,3 εκατ. έναντι ζημιών € 1,2 εκατ. των 

συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της προηγούμενης χρήσης. 

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες μειώθηκαν από € 128.9 εκατ. την προηγούμενη χρήση σε € 

102,9 εκατ. το 2011 κυρίως λόγω της τμηματικής διαγραφής της καθαρής αξίας των θυγατρικών 

«Unisystems Α.Ε.Ε.» και «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» συνολικού ποσού € 21.522 χιλ. και στην 

μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ύψους € 5.035 χιλ. που 

προχώρησε η κατά 99,68% θυγατρική εταιρεία «ACS A.E.E».  

Το κονδύλι του Δανεισμού της Εταιρείας παρουσιάζεται μηδενικό στο τέλος της τρέχουσας χρήσης 

έναντι € 4,1 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.  
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Τα Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία της Εταιρείας που αφορούν συμμετοχές 

σε εταιρείες ποσοστού από 25%-38% μειώθηκαν κυρίως λόγω της πρόβλεψης απαξίωσης του ποσού € 

1.031 χιλ. μέσω του αποθεματικού επανεκτίμησης. 

  

  

 Οικονομικά στοιχεία του Ομίλου 

 

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου «Διανομής και Τεχνικής υποστήριξης 

προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας και η εισφορά του στην κατά 100% 

θυγατρική εταιρεία «Info Quest Technologies» δεν επηρεάζει ουδόλως τα ενοποιημένα αποτελέσματα 

και την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, καθώς η τελευταία ενοποιείται πλήρως στον Όμιλο.   

 Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 307 εκατ. έναντι € 331 εκατ. μειωμένες κατά 

7%. Οι πωλήσεις σημείωσαν μείωση τόσο στη θυγατρική «Info-Quest Technologies» όσο και στη 

θυγατρική «Unisystems», εξαιτίας της συνεχιζόμενης κάμψης της καταναλωτικής ζήτησης στην 

Ελλάδα, αλλά και της αυστηρότερης πιστοδοτικής πολιτικής της Εταιρείας. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 5,8 εκατ. έναντι € 4,5 εκατ. το έτος 2010.  

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από Φόρους και προ Δικαιωμάτων Μειοψηφίας ανήλθαν σε  

κέρδη € 1,2 εκατ. έναντι ζημιών € 1,3 εκατ. το έτος 2010.  

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από Φόρους και μετά από τα Δικαιώματα Μειοψηφίας 
ανήλθαν σε κέρδη € 1,5 εκατ. έναντι ζημιών € 0,8 εκατ. το έτος 2010.  

Οι καθαρές απαιτήσεις από πελάτες εμφανίζονται μειωμένες κατά € 15 εκατ. σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων στον Όμιλο και της αυστηρότερης 

πιστοδοτικής πολιτικής. 

Τα ενσώματα πάγια εμφανίζουν αύξηση € 6,1 εκατ. έναντι του 2010 κυρίως λόγω της εγκατάστασης 

του φωτοβολταικού πάρκου της θυγατρικής εταιρείας «Quest Solar» στην περιοχή της Θήβας και της 

έναρξης της κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της θυγατρικής «Unisystems»  

Τα καθαρά Ταμειακά διαθέσιμα (Ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια) του Ομίλου ανέρχεται σε € -0,7 

εκατ., έναντι € 5,7 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.  
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Οι βασικότεροι αριθμοδείκτες που απεικονίζουν την οικονομική διάρθρωση, την απόδοση 

και διαχειριστική πολιτική του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: 

31/12/2011 31/12/2010

Κυκλοφορούν ενεργητικό 201.193 60,76% 202.910 61,32%

Σύνολο ενεργητικού 331.122 330.885

Ίδια κεφάλαια 195.434 144,03% 200.479 153,74%

Σύνολο υποχρεώσεων 135.688 130.404

Ίδια κεφάλαια 195.434 150,42% 200.479 156,66%

Πάγιο ενεργητικό 129.929 127.974

Κυκλοφορούν ενεργητικό 201.193 204,21% 202.910 185,62%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 98.521 109.312

Κεφάλαιο κινήσεως 102.672 51,03% 93.597 46,13%

Κυκλοφορούν ενεργητικό 201.193 202.910

31/12/2011 31/12/2010

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 1.161 0,38% -1.272 -0,38%

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 307.333 331.463

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 5.825 2,98% 4.519 2,25%

Ίδια κεφάλαια 195.434 200.479

Μικτά αποτελέσματα 51.437 16,74% 54.727 16,51%

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 307.333 331.463

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 307.333 157,26% 331.463 165,34%

Ίδια κεφάλαια 195.434 200.479

Απαιτήσεις από πελάτες 91.713 107.407

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 307.333 331.463

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

107

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Ημέρες117

Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

Ημέρες Χ  360 Χ  360 
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3. Παράγοντες 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 τη γενική διαχείριση κινδύνου, καθώς και 

ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων, όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο 

κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του 

Ομίλου διεξάγεται σε Ευρώ. Μέρος όμως των αγορών εμπορευμάτων του Ομίλου γίνεται σε Δολάριο 

Αμερικής. Η γρήγορη πληρωμή των προμηθευτών αυτών μειώνει σημαντικά το συναλλαγματικό 

κίνδυνο. Ο Όμιλος κατά περίπτωση προαγοράζει συνάλλαγμα και κατά πάγια τακτική δεν συνάπτει 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση 

των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα.  Ο εμπορικός κίνδυνος είναι 

σχετικά μικρός, διότι οι πωλήσεις είναι κατανεμημένες σε μεγάλο αριθμό πελατών. Οι πωλήσεις 

χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη 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 και 

διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.  

(δ) Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, οπότε τα λειτουργικά έσοδα και οι 

ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Οι δανειακές 

υποχρεώσεις του Ομίλου συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της 

αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Ο Όμιλος 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. 
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Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την επίδραση της μεταβολής των επιτοκίων δανεισμού στον Όμιλο: 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Άυξηση / 

Μείωση σε 

μονάδες 

βάσης

Επηρεασμός 

στα προ 

φόρων 

αποτελέσματα

2011

-0,25% 84 

-0,50% 169 

0,25% (84 )

0,50% (169 )

2010

-0,25% 44 

-0,50% 89 

0,25% (44 )

0,50% (89 )  

  

(ε)  Κίνδυνος κεφαλαίου 

Οι στόχοι του Οµίλου κατά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητά του να 

συνεχίσει τη δραστηριότητά του και να διατηρήσει την ιδανική κεφαλαιακή διάρθρωση για να μειωθεί 

το κόστος κεφαλαίου. Προκειμένου να διατηρηθεί ή να προσαρμοστεί η κεφαλαιακή διάρθρωση, ο 

Όµιλος µπορεί να αυξήσει ή να μειώσει το δανεισµό, να εκδώσει ή να επαναγοράσει µετοχές, να 

προσαρµόσει το ποσό των µερισµάτων στους µετόχους ή να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους. 

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 31
η
 Δεκεμβρίου 2011 και 2010 είχε ως ακολούθως: 

31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (Σημείωση 24) (49.587) (17.225)

Μείον : Καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (Σημείωση 21) 48.911 22.882

Καθαρό ποσό δανεισμού (676) 5.657

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

(στ) Κίνδυνος οικονομικής συγκυρίας 

Η ιδιαίτερα δυσμενής οικονομική συγκυρία στην χώρα μας έχει επηρεάσει σημαντικά το σύνολο της 

οικονομικής δραστηριότητας και τους τομείς που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Στο βαθμό που η 

οικονομική κρίση εξακολουθήσει να επιδεινώνεται, θα έχει σαν ενδεχόμενο αποτέλεσμα περαιτέρω 

περιορισμό στα μεγέθη των πωλήσεων των εταιρειών του Ομίλου. Ο Όμιλος διαχειρίζεται αυτόν τον 

κίνδυνο αφενός με την δραστηριοποίησή του σε διαφοροποιημένους τομείς που επηρεάστηκαν σε 

μικρότερο βαθμό από την κάμψη της καταναλωτικής ζήτησης (Ενέργεια – Ταχυμεταφορές) και 

αφετέρου με τη μείωση των δαπανών, αλλά και της έκθεσής του σε δανειακά κεφάλαια.           
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(ζ) Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

(χρηματιστήρια), όπως παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, προσδιορίζεται με βάση τις 

δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.   

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της 

αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η ονομαστική αξία των εμπορικών απαιτήσεων μείον τη σχετική πρόβλεψη εκτιμάται ότι προσεγγίζει 

την εύλογη αξία τους.  Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς 

εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των 

μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το 

τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για τον Όμιλο για χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών 

μέσων. 

 

4. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24, νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς  με την Εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, κοινοπραξίες, καθώς επίσης τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά στελέχη της Εταιρείας. Η Εταιρεία προμηθεύεται 

από τα συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια προμηθεύει αγαθά και παρέχει 

υπηρεσίες σε αυτά. 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας προς τα συνδεμένα μέρη αφορούν κυρίως παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και πωλήσεις εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Οι 

τιμές πώλησης καθορίζονται συνήθως με βάση την τιμολογιακή πολιτική του Ομίλου. Οι αγορές 

αγαθών και η λήψη υπηρεσιών από την Εταιρεία, αφορούν κυρίως υπηρεσίες ταχυμεταφορών και 

επισκευής εξοπλισμού πληροφορικής.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας και του Ομίλου: 
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1/1/2011 έως 

31/12/2011

1/1/2010 έως 

31/12/2010

1/1/2011 έως 

31/12/2011

1/1/2010 έως 

31/12/2010

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών προς: 4.658 2.063 - 1.973

  -Unisystems Group - - - 950

  -Info Quest Technologies - - - 2

  -ACS - - - 79

  -iStorm - - - 96

  -iSquare - - - 51

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - 3

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 4.658 2.063 - 792

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 1.328 1.385 3.917 5.623

  -Unisystems Group - - 2.094 3.504

  -Info Quest Technologies - - 1.336 3

  -ACS - - - 42

  -iStorm - - 50 435

  -iSquare - - 165 353

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 273 191

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 6 60 - 20

  -Λοιπές συνδεόμενες 1.322 1.325 - 1.075

5.986 3.448 3.917 7.596

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών από: 1.118 1.053 - 4.628

  -Unisystems Group - - - 30

  -Info Quest Technologies - - - -

  -ACS - - - -

  -iStorm - - - 1

  -iSquare - - - 3.568

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 1.118 1.053 - 1.030

Αγορές υπηρεσιών από: 349 88 237 522

  -Unisystems - - 20 239

  -Info Quest Technologies - - 216 -

  -ACS - - 1 259

  -iStorm - - - -

  -iSquare - - - -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 349 88 24

1.467 1.142 237 5.149

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης3.307 4.652 308 535

3.307 4.652 308 535

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

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Απαιτήσεις από:

  -Unisystems Group - - 204 362

  -Info Quest Technologies - - 49 -

  -ACS - - - 10

  -iStorm - - 233

  -iSquare - - 2 8

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 21 2.900

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 134 134 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 1.208 572 - -

1.341 706 276 3.513

Υποχρεώσεις προς :

  -Unisystems Group - - 203 -

  -Info Quest Technologies - - 214 -

  -ACS - - -

  -iStorm - - - -

  -iSquare - - 27 -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 1.950 1.950

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 450 275 1 -

450 275 2.396 1.950

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -- - - -

v)   Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 

μέλη της διοίκησης - - - -

vi)   Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 

και μέλη της διοίκησης - - - -

Η ΕΤΑΙΡΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

5. Έρευνα και ανάπτυξη 

Η Quest Συμμετοχών, ως πρωτοπόρος στην αγορά της Πληροφορικής στην Ελλάδα, έχει υιοθετήσει 

πλήρως τη φιλοσοφία της σύγκλισης των τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών επενδύοντας 

σε έρευνα και ανάπτυξη. Έχοντας φροντίσει να προετοιμαστεί εγκαίρως κατά τα προηγούμενα χρόνια, 

τόσο ενισχύοντας τον τομέα της Πληροφορικής για την ανάπτυξη επιχειρηματικών λύσεων και 

εφαρμογών, όσο και υιοθετώντας στρατηγικές τοποθετήσεις στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, των 

Ταχυμεταφορών και της Ενέργειας, είναι σε θέση σήμερα να καλύψει τις περισσότερες σχετικές 

ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών. 
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6. Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα 

Ο Όμιλος στο τέλος της κλειόμενης χρήσης απασχολούσε 1.274 εργαζόμενους, η Εταιρεία 23 άτομα, 

ενώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ο Όμιλος απασχολούσε 1.280 και η Εταιρεία 291 άτομα και 

έπειτα από την απόσχιση του εμπορικού της κλάδου 22 άτομα. 

Όσον αφορά στα εργασιακά θέματα ο Όμιλος επενδύει σε προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης υπαλλήλων. Επιπλέον όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου καλύπτονται με πρόγραμμα 

πρόσθετης ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.  

Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί ενδοεταιρικά προγράμματα συγκομιδής και ανακύκλωσης χαρτιού και 

μελάνης εκτυπωτών, ενώ υπάρχει ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών και 

συσκευών. 

Γενικά, ο Όμιλος αντιλαμβανόμενος τον εταιρικό κοινωνικό του ρόλο συμμετέχει στα κοινωνικά 

δρώμενα και εφαρμόζει δράσεις εταιρικής κοινωνικής προσφοράς. 

 

7. Έδρα και υποκαταστήματα  

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Αργυρουπόλεως 2α ενώ έχει και 

υποκατάστημα στην Λ. Κηφισού 125-127 Ρέντη – Αττική. 

     

8.  Προοπτικές για το 2012 
 

 

Με δεδομένο ότι το 2011 χαρακτηρίστηκε από τη σταθερή φθίνουσα πορεία όλων των μεγεθών της 

Ελληνικής Οικονομίας, στα πλαίσια της δυσμενούς συγκυρίας και επιπλέον οι προβλέψεις του 2012 για 

την Ελληνική οικονομία συγκλίνουν σε περαιτέρω επιδείνωση, είναι προφανές ότι η διενέργεια 

αξιόπιστων προβλέψεων για τα αναμενόμενα οικονομικά μεγέθη του 2012 στους τομείς όπου 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος δυσχεραίνεται σημαντικά.  

Ο Όμιλος Quest εξακολουθεί να υλοποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια με βασική προτεραιότητα την 

παραγωγή θετικών ταμειακών ροών, τον περιορισμό της δανειακής έκθεσης, τον περιορισμό του 

πιστωτικού κινδύνου από πωλήσεις επί πιστώσει και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Ήδη κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει επιτευχθεί σημαντικότατη μείωση των λειτουργικών εξόδων 

χωρίς να έχουν επηρεασθεί σημαντικά οι δραστηριότητες του Ομίλου, έχει επιτευχθεί σημαντική 

μείωση των δανειακών υποχρεώσεων και των σχετικών χρηματοοικονομικών εξόδων.                 

Λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που βιώνει η Ελλάδα, οι κύριοι στόχοι 

της Διοίκησης του Ομίλου για το 2012, ανά κλάδο δραστηριότητας είναι οι εξής: 
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 Info Quest Technologies 

 

Επιδιώκεται η προσαρμογή του μοντέλου της διανομής, με στόχο την περαιτέρω μείωση του κόστους 

λειτουργίας, με άμεση προτεραιότητα τη μείωση των απαιτήσεων (αλλαγή πιστωτικής πολιτικής προς 

μεταπωλητές) και γενικότερα εφαρμογής αυστηρότερων κριτηρίων πίστωσης.   

Επιπλέον ενισχύεται η παρουσία της εταιρείας στην αγορά των επιχειρήσεων μέσω απ’ ευθείας 

πωλήσεων, αλλά και στους καταναλωτές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας U. Η πλατφόρμα U, 

μέσω του ηλεκτρονικού υποκαταστήματος www.you.gr, εξασφαλίζει πρόσβαση σε τεράστια γκάμα 

επώνυμων προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Από 1/1/2012 η 

δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου ανεξαρτητοποιήθηκε υπό την εταιρεία Quest on Line. 

Επικεντρώνεται η προσοχή σε περιοχές προϊόντων και λύσεων που δημιουργούν προοπτικές 

μεγαλύτερης κερδοφορίας (value added distribution), προσφέροντας διαφοροποίηση και παρουσία σε 

περιοχές που προβλέπεται ανάπτυξη, όπως η ανάπτυξη προϊόντων private label με την επωνυμία 

Bitmore (accessories, tablets, consumer electronics).  

 

Προωθούνται τα προϊόντα Apple, οι προοπτικές διείσδυσης των οποίων στην Ελληνική αγορά 

διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές. Η Info Quest Tecbnologies προωθεί τα προϊόντα Apple τόσο μέσω της 

πλατφόρμας U, όσο και μέσω του δικτύου των μεταπωλητών (υποδιανομέας της συνδεδεμένης 

εταιρείας iSquare Α.Ε.). Εξαιρετική σημασία έχει η επέκταση των καταστημάτων Apple Premium 

Reseller, μέσω της συγγενής εταιρείας iStorm Μ.ΕΠΕ. 

 

 

 Unisystems 

 (Ολοκληρωμένες Λύσεις και Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) 

  

 

Βασικός στόχος για το 2012 είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικής κερδοφορίας, η αύξηση της 

παραγωγικότητας στην εκτέλεση έργων, η επέκταση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό και τέλος η 

διατήρηση και αύξηση της εταιρικής τεχνογνωσίας σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 

 

Το δυσμενές οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, προβλέπεται να επηρεάσει την πορεία της Unisystems, 

όσον αφορά την κερδοφορία της και τα συνολικά έσοδα της. 

 

Η εταιρεία Unisystems δραστηριοποιείται σε 3 βασικούς Τομείς στην Αγορά: 

 

1. Δημόσιος Τομέας: Για το Δημόσιο το 2012 προβλέπεται να ξεκινήσουν σημαντικά έργα, 

χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, στα οποία η Unisystems τόσο λόγω της τεχνογνωσίας της όσο και 

λόγω της ήδη υπάρχουσας εγκατεστημένης βάσης σε σημαντικούς Οργανισμούς του Δημοσίου θα έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο. 

2. Τράπεζες: Γενικά ο Τραπεζικός χώρος το 2012 λόγω του δυσμενούς οικονομικού κλίματος, αλλά και 

των ιδιαίτερων καταστάσεων του κλάδου (PSI, επανεκεφαλαιοποίηση κλπ), είναι σε κατάσταση 

σημαντικών περικοπών κόστους και μείωσης των επενδύσεων σε όλους τους τομείς. Αυτό θα 

επηρεάσει και τις επενδύσεις σε λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής, με αρνητική συνέπεια στα έσοδα 

http://www.you.gr/
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και την κερδοφορία της Unisystems, που εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις υπηρεσίες που 

προσφέρει στις Τράπεζες . 

3. Τηλεπικοινωνίες: Και στον κλάδο αυτό παρατηρείται μείωση των επενδύσεων σε τομείς 

Πληροφορικής, βεβαίως όχι του ίδιου μεγέθους όπως στον κλάδο των Τραπεζών. Η επίπτωση στα 

αποτελέσματα της Unisystems θα είναι σαφώς μικρότερη διότι υπάρχουν σημαντικά στρατηγικά έργα 

σε εκτέλεση ιδιαίτερα στον Όμιλο εταιρειών του ΟΤΕ. 

 

Ήδη από το τέταρτο τρίμηνο του 2011, η εταιρεία έχει κάνει στροφή στις αγορές του εξωτερικού και 

ιδιαίτερα της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης καθώς και σε έργα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι προσπάθειες αυτές έχουν αρχίσει να αποδίδουν και προσδοκάται να έχουν ουσιαστική επίπτωση στα 

αποτελέσματα του 2012, ιδιαίτερα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. 

 

Επίσης η εταιρεία αναπτύσσει νέες καινοτόμες υπηρεσίες που θεωρεί ότι θα βοηθήσουν τους πελάτες 

της να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη και να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους. Τέτοιες 

υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες CLOUD από το ιδιόκτητο Κέντρο Δεδομένων (DATA CENTER) της 

εταιρείας. 

 

Τέλος η επιτυχημένη προσπάθεια και η εξυγιαντική πολιτική διατήρησης χαμηλού λειτουργικού 

δανεισμού θα συνεχισθεί, για άλλη μια χρονιά, με ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στα οικονομικά 

αποτελέσματα της εταιρείας . 

 

 

 Quest Eνεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε. 

 (Αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα) 

Η  «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.» συμμετέχει σε 31 θυγατρικές και συνδεδεμένες 

εταιρείες που είναι φορείς έργων για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία Αιολικών και 

Φωτοβολταϊκών Πάρκων.  

H «Quest Solar Α.Ε.», 100% θυγατρική της «Quest Ενεργειακή», λειτουργεί, όπως προαναφέρθηκε, 

από τις 18 Μαρτίου 2011 φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 7,5MW στην 

περιοχή της Θήβας. Τα έσοδα του πάρκου κατά το πρώτο έτος λειτουργίας ανήλθαν σε € 3,9 εκατ..  

Τον Απρίλιο του 2012 θα ξεκινήσει η κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 493KW στο νομό 

Χαλκιδικής. Η έναρξη λειτουργίας του σταθμού τοποθετείται στις αρχές Ιουνίου 2012, ενώ τα ετήσια 

έσοδα του σταθμού εκτιμώνται σε €0,250 εκατ..  

Η «Quest Solar Αλμυρού ΕΠΕ» έχει λάβει άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 19ΜW στην περιοχή του Αλμυρού-Βόλου. Για το 

συγκρότημα των φωτοβολταϊκών σταθμών έχουν ληφθεί όλες οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, 

καθώς επίσης και δεσμευτική προσφορά όρων σύνδεσης για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η έναρξη κατασκευής των έργων τοποθετείται στις αρχές Σεπτεμβρίου 2012 με 

την προϋπόθεση της εξασφάλισης της χρηματοδότησης των έργων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.   
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 iSquare 

 (Προϊόντα Apple) 

 

Η iSquare είναι ο επίσημος διανομέας των προϊόντων Apple για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το 2011, η 

iSquare συνέχισε την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη αντοχή στη 

γενικότερη πτώση της κατανάλωσης . Η εταιρεία είχε μεγάλη αύξηση πωλήσεων κατά +36% 

διατηρώντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά της έξοδα σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα ,ενώ βελτίωσε 

τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ανταγωνιστικότητά της στην αγορά. 

Το 2012, παρά τη γενικότερη ύφεση η εταιρεία στοχεύει σε μία ακόμα χρονιά ανάπτυξης. Σχεδιάζεται 

η λειτουργία 4 νέων καταστημάτων Apple Premium Resellers στην επαρχία και στην Κύπρο και τα 

οποία προβλέπεται να δώσουν νέα ώθηση στις πωλήσεις της εταιρείας, καθώς και να βελτιώσουν 

σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ικανοποίηση των πελατών 

της Apple. Το εκτεταμένο και δυναμικό δίκτυο πωλήσεων θα συμπληρωθεί από την επέκταση του 

δικτύου εξουσιοδοτημένων Εκπαιδευτικών Κέντρων Apple που συμπληρώνει το οικοσύστημα της 

Apple μέσω της εκπαίδευσης και πιστοποίησης σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπά της. 

Συμπερασματικά οι προοπτικές της εταιρείας για το 2012 κρίνονται θετικές τόσο σε επίπεδο πωλήσεων 

όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας 

 

 

 ACS Courier 

 (Ταχυμεταφορές) 

Στις ταχυμεταφορές επιδιώκεται η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της θυγατρικής εταιρείας ACS 

Courier με βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αύξηση των μεριδίων της στην εγχώρια αγορά. 

Επίσης επιδιώκεται η συνεχής διαμόρφωση και προσαρμογή της κοστολογικής δομής της εταιρείας 

στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της αγοράς. Παράλληλα η ACS σχεδιάζει με προσεκτικά βήματα 

την περαιτέρω επέκταση σε νέες υπηρεσίες, την επέκταση του δικτύου των σημείων εξυπηρέτησης των 

πελατών της για τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών, καθώς και την αξιοποίηση των υποδομών της σε σχέση 

με την επικείμενη απελευθέρωση της αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών το 2013. 
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9. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 43α παρ. 

3 περ.δ’ του κν 2190/1920, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 2 παρ.2 του ν.3873/2010, με το οποίο έγινε η 

ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/46/EC στην Ελληνική νομοθεσία. 

α. Εισαγωγή 

Η Εταιρεία εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει θέσει τους εξής 

στόχους:  

 διαφάνεια στη διοίκηση και την εταιρική ευθύνη 

 ενημέρωση και συμμετοχή των μετόχων στις σημαντικές αποφάσεις 

 ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και την αποτελεσματική διοίκηση 

 εντοπισμός, αναγνώριση και ελαχιστοποίηση  κινδύνων 

 εξασφάλιση ποιοτικού εργασιακού πλαισίου 

 ανεξαρτησία στην άσκηση ελέγχου και τέλος 

 ευαισθητοποίηση της Εταιρείας και του προσωπικού της σε θέματα που αφορούν τη σχέση με 

το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον 

β. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Εντός του 2010, η Εταιρεία, συμμορφούμενη με το νόμο 3873/2010, υιοθέτησε και ακολουθεί 

αυτοβούλως τις γενικές αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες  (Ιανουάριος 2011), εφεξής «Κώδικα», που 

βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf. 

Ο προαναφερόμενος Κώδικας εφαρμόζεται με δύο εξαιρέσεις, στις δύο παρακάτω ειδικές πρακτικές, 

από τις οποίες η Εταιρεία αποκλίνει και δεν τις εφαρμόζει, παρέχοντας τις σχετικές εξηγήσεις: 

α. Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εταιρείας και 

β. Τακτική συνεδρίαση των μη εκτελεστικών μελών, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, 

προκειμένου να αξιολογείται η επίδοση των εκτελεστικών μελών και να καθορίζονται οι αμοιβές τους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τις ως άνω εξαιρέσεις, λόγω του ολιγάριθμου των μελών του και 

του ικανού αριθμού των ανεξάρτητων μελών του, αφού η βούλησή του είναι να δρα συλλογικά, χωρίς 

προηγούμενες συστάσεις ειδικών επιτροπών. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο, μπορεί να 

αναθέτει σε μέλη του να επεξεργάζονται οποιοδήποτε θέμα και να εισηγούνται σχετικά. 

Επιπλέον, η Εταιρεία τηρεί σύμφωνα με το νόμο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτός 

ισχύει, Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

καθορίζει τις αρμοδιότητες και ευθύνες των βασικών θέσεων εργασίας προάγοντας έτσι τον επαρκή 

διαχωρισμό αρμοδιοτήτων εντός της Εταιρείας. 
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γ. Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και 

Διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων   

i. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Εταιρεία διαθέτει ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία ενημερώνει εγγράφως το 

Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των εργασιών της μία φορά τουλάχιστον το 

τρίμηνο με αναφορά στον εντοπισμό και αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων και στην 

αποτελεσματικότητα του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου. Ο υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου 

ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης, υπάγεται ιεραρχικά απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύεται από αυτό με 

την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου.  

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο εσωτερικός ελεγκτής δικαιούται να λάβει γνώση 

οποιουδήποτε βιβλίου, αρχείου ή εγγράφου της Εταιρείας και να έχει πλήρη και απρόσκοπτη 

πρόσβαση σε οποιαδήποτε Διεύθυνση-Υπηρεσία της Εταιρείας και κατά περίπτωση των θυγατρικών 

της εταιρειών. Επιπλέον, δρα σε εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική Άσκηση 

του Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing). Τα μέλη των 

διοικητικών συμβουλίων, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των εταιρειών οφείλουν να συνεργάζονται και 

να παρέχουν πληροφορίες στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το 

έργο τους. 

Η επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου παρακολουθείται σε συστηματική βάση από την 

Επιτροπή Ελέγχου μέσω τριμηνιαίων αναφορών που υποβάλλονται σε αυτήν από την Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου. Οι αναφορές περιέχουν αξιολόγηση των σημαντικών κινδύνων και της 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας ως προς τη διαχείρισή τους. 

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται αναλυτικά από Κανονισμό εγκεκριμένο από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

 

ii. Διαχείριση Κινδύνων 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες με στόχο να διαχειριστεί όλους του κινδύνους που 

μπορεί να ανακύψουν κατά τη διαδικασία σύνταξης των Εταιρικών και Ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων. Πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα λεπτομερείς παρουσιάσεις των 

οικονομικών αποτελεσμάτων τόσο σε επίπεδο των επιμέρους εταιρειών του Ομίλου όσο και σε επίπεδο 

ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει την επιχειρησιακή 

στρατηγική σε επίπεδο Εταιρείας και θυγατρικών στο πλαίσιο της έγκρισης ενός ετήσιου 

προϋπολογισμού με μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις, τόσο ανά δραστηριότητα/θυγατρική της Εταιρείας, 

όσο και σε ενοποιημένη βάση για το επόμενο οικονομικό έτος. Βασικό σημείο της άσκησης αυτής είναι 

η επισκόπηση των επιχειρησιακών κινδύνων και ευκαιριών και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη 

διαχείρισή τους, Εξετάζεται σε τακτική βάση η λειτουργική και χρηματοοικοινομική απόδοση, καθώς 

και πραγματοποιείται σύγκριση του προϋπολογισμού με τα αποτελέσματα προηγουμένων ετών με 

στόχο τη βέλτιστη απόδοση. Επίσης σε μηνιαία βάση αναλύονται οι αποκλίσεις ανάμεσα στα 

πραγματικά αποτελέσματα, τα προϋπολογισμένα και τα συγκριτικά για να διασφαλίζεται η ακρίβεια 

και πληρότητα των αποτελεσμάτων. 
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Όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπόκεινται σε ελέγχους από την Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου, τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Αναγνωρισμένοι έγκυροι και διεθνώς αναγνωρισμένοι ελεγκτικοί οίκοι διενεργούν έλεγχο και 

πιστοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. 

γ, Συστήματα Πληροφορικής 

Έχουν αναπτυχθεί ειδικά συστήματα και εφαρμόζονται πολιτικές και διαδικασίες που καλύπτουν όλους 

τους σημαντικούς τομείς της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Οι σημαντικότερες διαδικασίες που 

εφαρμόζονται είναι οι διαδικασίες ασφαλείας και ειδικότερα: δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 

(καθημερινά-μηνιαία και ετήσια), διαδικασία επαναφοράς, disaster recovery plan, ασφάλεια αίθουσας 

κεντρικών υπολογιστών και αρχείο καταγραφής περιστατικών, καθώς επίσης και οι διαδικασίες 

προστασίας και ειδικότερα λογισμικό αντιιών (antivirus security), προστασία ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail security) και τείχος προστασίας (firewall). 

δ. Βασικά πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων, τις βασικές εξουσίες τους και την περιγραφή των 

δικαιωμάτων τους και του τρόπου άσκησης τους 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της Εταιρείας, συγκαλείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να αποφασίζει για όλα τα σημαντικά θέματα της Εταιρείας, σύμφωνα 

με το νόμο. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε δια μέσου νομίμου 

εκπροσώπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.   

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση διεξάγεται μια φορά το χρόνο εντός εξ (6) μηνών από τη λήξη 

του προηγούμενου οικονομικού έτους προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας, να αποφασίσει περί της διανομής ή μη των κερδών και απαλλαγής των 

μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 

Η Εταιρεία κοινοποιεί όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 

κατά τρόπο που να εξασφαλίζει σε όλους τους μετόχους εύκολη και ισότιμη πρόσβαση. Όλες οι 

δημοσιοποιήσεις και τα συναφή έγγραφα κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ελληνική 

και αγγλική γλώσσα (κατά περίπτωση) κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησής τους. Η Εταιρεία 

δημοσιοποιεί και αναρτά στην ιστοσελίδα της τις συγκεκριμένες πληροφορίες που επιβάλλει ο νόμος 

3884/2010 σχετικά με την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τα 

πεπραγμένα των Γενικών Συνελεύσεων, ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσματική άσκηση των 

δικαιωμάτων των μετόχων. Τουλάχιστον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων 

Σύμβουλος παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και είναι διαθέσιμοι προκειμένου να παρέχουν 

ενημέρωση και πληροφορίες επί των θεμάτων που τίθενται από τους μετόχους προς συζήτηση. 

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας καθορίζονται στο Καταστατικό και στο κν 2190/1920, όπως 

ισχύει. 
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ε. Πληροφοριακά στοιχεία για τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ. και 

άλλων επιτροπών ή οργάνων 

α.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την ευθύνη της διοίκησης της Εταιρείας, της διαχείρισης των 

περιουσιακών της στοιχείων και της πραγμάτωσης του σκοπού της. Σύμφωνα με το Καταστατικό της 

Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, τα οποία 

διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3016/2002, όπως ισχύει. Τα εκτελεστικά μέλη απασχολούνται στην Εταιρεία με τα καθημερινά θέματα 

διοίκησης της Εταιρείας. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (όχι λιγότερα από το 

1/3 του συνολικού αριθμού των μελών) δεν ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα στην Εταιρεία, αλλά 

μπορούν να διατυπώνουν ανεξάρτητες εκτιμήσεις, ιδίως σχετικά με τη στρατηγική της Εταιρείας, την 

απόδοσή της και το ενεργητικό της.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη στην Έκτακτη εξ αναβολής Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 

στις 17.01.2011 και μετά την εκλογή του νέου Μέλους του, με βάση την από 15 Ιουνίου 2011 Τακτική 

Γενική Συνέλευση, κ. Μιχαήλ Πάππαρη σε αντικατάσταση της κας Άννας Γιαννάκου Ραζέλου είναι: 

 
Ονοματεπώνυμο                               Θέση στο Δ.Σ.                        Ιδιότητα (βάση του ν.3016) 

 

Θεόδωρος Φέσσας        Πρόεδρος                      Εκτελεστικό Μέλος 

Φαίδωνας Ταμβακάκης                Αντιπρόεδρος                Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος    

Μάρκος Μπιτσάκος                     Διευθύνων Σύμβουλος   Εκτελεστικό Μέλος 

Ευτυχία Κουτσουρέλη                 Μέλος Δ.Σ.                     Εκτελεστικό Μέλος 

Κωνσταντίνος Ρήγας                    Μέλος Δ.Σ.                    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος    

Απόστολος Παπαδόπουλος          Μέλος Δ.Σ.                     Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος    

Μιχαήλ Πάππαρης                        Μέλος Δ.Σ.                    Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος    

  

Η θητεία του ανωτέρω Δ.Σ. ορίστηκε έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 

του έτους 2014. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, 

ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του, η καλή ροή των 

πληροφοριών, η συνεχής ενημέρωσή του σε θέματα που αφορούν στην Εταιρεία και υιοθετεί στην 

αρχή του έτους ημερολόγιο συνεδριάσεων, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της 

Εταιρείας. Συνέρχεται επίσης έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, λαμβάνει δε 

αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 26 φορές μέσα στο έτος 2011. 

To Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εταιρικό Γραμματέα, ο οποίος μεριμνά για την ανεμπόδιστη ροή 

πληροφοριών μεταξύ των μελών του, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση των θεμάτων που θα 

αποτελέσουν αντικείμενο συνεδρίασης και την τήρηση των διαδικασιών συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου (ενδεικτικά καταγραφή πρακτικών και διανομή τους στα μέλη). Στα πρακτικά 

καταγράφονται με σαφήνεια και ακρίβεια όλες οι απόψεις των μελών. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης 

εγκρίνονται από το σύνολο των παρευρεθέντων μελών το αργότερο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Τα 



 

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

 της 31ης Δεκεμβρίου 2011 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 

δηλώνεται διαφορετικά) 

 

δ 

- 28 - 

εγκεκριμένα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα μέλη το 

αργότερο εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την ημέρα της συνεδρίασης. 

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρουσιάζονται στην ετήσια οικονομική έκθεση. 

β. Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι αυτές που 

περιγράφονται στο Καταστατικό της και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας. 

Ειδικότερα αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 

της Εταιρείας. 

β.i Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις Συνεδριάσεις του. Σε περίπτωση απουσίας του τον 

αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, σύμφωνα με το Καταστατικό. 

2. Είναι επιφορτισμένος με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. 

3. Ο ίδιος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή με ειδική εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

μέλος αυτού ή υπάλληλος της Εταιρείας που τελεί σε οποιαδήποτε σχέση με αυτήν ή δικηγόρος 

της Εταιρείας: 

- Εκπροσωπούν δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία. 

- Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον πάσης αρχής και δίνουν τους επιβαλλόμενους σε αυτήν 

όρκους. 

- Μπορούν σε περίπτωση προφανούς κινδύνου από την αναβολή και χωρίς απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρουν και να αντικρούουν αγωγές και να ασκούν ένδικα μέσα, 

να διορίζουν πληρεξούσιους και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη 

προστατευτική των συμφερόντων της εταιρείας. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται αμέσως στο 

Διοικητικό Συμβούλιο προς ενημέρωση. 

β. ii. O Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, 

όπως προβλέπεται από το καταστατικό, το νόμο και την πολιτική της Εταιρείας και προΐσταται της 

διαδικασίας αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, συντονίζει την αποτελεσματική επικοινωνία 

μεταξύ των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προΐσταται 

στην αξιολόγηση του Προέδρου από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 

Κώδικα. 

β. iii. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αναφέρεται 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, 

λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της 

Εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, των αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου, των επιχειρησιακών σχεδίων, των στρατηγικών στόχων και του 

προγράμματος δράσης της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και παραμέτρους που τίθενται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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2. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί όλες τις ουσιαστικές 

διοικητικές αρμοδιότητες και όσες άλλες αρμοδιότητες του εκχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ειδικότερα: 

α) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που 

απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 του 

Καταστατικού, στο επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο. 

β) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνεργασία με αυτό και στο 

πλαίσιο της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής, της αγοράς, των οικονομικών και του 

ανθρώπινου δυναμικού, θέτει το σχετικό με τη λειτουργία της κάθε εταιρείας στόχο απόδοσης, 

τον οποίο και πρέπει να ελέγχει και ανανεώνει τακτικά.  

γ) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

αναβάθμιση, αξιοποίηση και συμμόρφωση του προσωπικού με όλες τις εφαρμοστέες πολιτικές 

και διαδικασίες, την προαγωγή της συνεργασίας και της εποικοδομητικής ανταλλαγής 

απόψεων μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων, τη διατήρηση της συχνής επικοινωνίας με όλες 

τις ομάδες εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας και προτείνει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο για έγκριση την κατάρτιση των αναγκαίων κανονισμών, διαδικασιών, πολιτικών, 

οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του 

Ομίλου. 

δ) Οφείλει να αναφέρει τακτικά και εγκαίρως στο Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα σημαντικά 

ζητήματα και/ή παρεκκλίσεις από τα αρχικά σχέδια και τις πάγιες πολιτικές των εταιρειών του 

Ομίλου και να συνεργάζεται με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές. 

ε) Παρουσιάζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με 

την Πρόσκληση του Προέδρου, το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. 

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι επίσης υπεύθυνος για: 

1. τη σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της Εταιρείας, 

2. τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού της Εταιρείας, εντός τριών μηνών από τη λήξη 

εκάστου οικονομικού έτους, 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ελέγχει την καθημερινή εργασία της Εταιρείας και ασκεί την εποπτεία στη 

διεξαγωγή των εργασιών κάθε υπηρεσίας, έχοντας τη διοίκηση του προσωπικού της Εταιρείας. Ο 

Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάζει μέρος των προβλεπόμενων από το Νόμο και το 

Καταστατικό αρμοδιοτήτων του στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας. Ο 

Διευθύνων Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητά του στην εκπλήρωση 

των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των επιτροπών του. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια 

και στηρίζεται σε συγκεκριμένη διαδικασία. Στη διαδικασία αυτή προΐσταται ο Πρόεδρος. 

δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία 

προΐσταται ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος. 
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ε. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τουλάχιστον δύο, εκφέρουν 

ανεξάρτητη από την Εταιρεία και τους μετόχους τους κρίση για τα εταιρικά θέματα, δεν κατέχουν 

μετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού της κεφαλαίου και δεν έχουν 

σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με το νόμο. 

 

στ.    Συγκρούσεις συμφερόντων 
1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί 

από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του, οφείλουν να απέχουν από την επιδίωξη ιδίων 

συμφερόντων που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας και να μην έχουν σχέση 

ανταγωνισμού με την Εταιρεία. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί 

από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητές του, οφείλουν να αναφέρουν στο Διοικητικό 

Συμβούλιο οποιαδήποτε σύγκρουση ή σχέση ιδίων συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή 

συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

3. Για την έγκυρη εκπροσώπηση, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ανάληψη κάθε 

υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας απαιτούνται δύο υπογραφές κάτω από την εταιρική 

επωνυμία, εκτός αν ορίζεται άλλως με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

4. Η Εταιρεία έχει αναλάβει, έναντι των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών 

Στελεχών της στα οποία με απόφασή του έχει ανατεθεί η διοίκηση της Εταιρείας και/ή η 

εκπλήρωση ορισμένων υποχρεώσεων και/ή η άσκηση μέρους των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων 

του, την υποχρέωση να τους αποζημιώνει πλήρως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Τα σύντομα βιογραφικά των ανωτέρω μελών του Δ.Σ. παρουσιάζονται ως ακολούθως : 

 

Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος  

Ο κ. Φέσσας σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (πτυχίο Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου) 

και στο Birmingham University (MSc in Thermodynamics). Εργάσθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας 

και ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΜΠ. Ίδρυσε την Info-Quest το 1981. Υπήρξε Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), από την ίδρυσή του μέχρι το 1999, και 

κατόπιν Επίτιμος Πρόεδρος. Το 2000 εξελέγη στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.  

Φαίδων Ταμβακάκης,  Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ 

 Συνιδρυτής της ALPHA TRUST Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Εν έτη 

1987). Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος. M.A. in Investment & Finance, Exeter University. 

Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Taylor Young Investment Management Ltd. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Ελληνικής Ένωσης Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ). Μέλος Δ.Σ. 

Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Μέλος Δ.Σ. σε διάφορες 

επιχειρήσεις και κοινωφελή ιδρύματα.  
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Μάρκος Μπιτσάκος,  Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο κ. Μπιτσάκος γεννήθηκε το 1959. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είναι 

απόφοιτος του ετήσιου ΜΒΑ course της ΕΕΔΕ και αριστούχος του επίσης ετήσιου Magazine 

Management Certificate της FIPP. Διαθέτει εμπειρία από διάφορους επαγγελματικούς τομείς 

(υπηρεσίες, εμπορία, βιομηχανία, μέσα ενημέρωσης) και έχει υπηρετήσει στο παρελθόν τις Διευθύνσεις 

Οικονομικού, Διοικητικού, C.F.O. και Γενικού Διευθυντή. Από το 2003 έως και τις αρχές του 2007 είχε 

τη θέση του Γενικού Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή στον Όμιλο Info-Quest και από το 2007 

έως Φεβρουάριο 2010 κατείχε τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στις εταιρείες 

ΔΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ. 

Ευτυχία Κουτσουρέλη, Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

Η κ. Κουτσουρέλη, Υπεύθυνη σε θέματα Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Εταιρείας, 

σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονομικά στο Deree College. Ανέπτυξε δική της 

επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του εμπορίου και συνεργάστηκε με την Info-Quest από την 

ίδρυσή της  μέχρι το 1984, οπότε απέκτησε μετοχική σχέση. Ασχολήθηκε με διάφορους διοικητικούς 

τομείς της Εταιρείας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στο μετασχηματισμό της  σε Όμιλο. Επί σειρά 

ετών διηύθυνε τον τομέα Marketing Επικοινωνίας των δραστηριοτήτων τεχνολογίας και διετέλεσε 

Σύμβουλος Επικοινωνίας των εταιρειών του Ομίλου. Υπήρξε Αντιπρόεδρος  Δ.Σ.  της Info-Quest μέχρι 

και το 2010 και σήμερα διατηρεί τη θέση αυτή στις εταιρίες του Ομίλου, ACS και Quest Energy.  Το 

2007 εξελέγη στο Δ.Σ. του ΣΕΠΕ.  

Κωνσταντίνος Ρήγας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Ο κ. Ρήγας, είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ. και διδάκτωρ (PhD) 

Bioengineering του Πανεπιστημίου Strathclyde της Σκωτίας. Εξελέγη στο Δ.Σ. της Εταιρείας το 2003, 

ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. 

Απόστολος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ 

Ο κ. Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1956 και κατέχει πτυχία Οικονομικών σπουδών (BSc, PhD) από το 

Πανεπιστήμιο του Bradford στη Μ. Βρετανία. Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία, ως σύμβουλος 

δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών για πλήθος οικονομικών θεμάτων. Από το 1998 έως σήμερα είναι 

Partner και Επικεφαλής του Τμήματος GIA (Government & Infrastructure Advisory) της Grant 

Thornton στην Ελλάδα. Εξελέγη στο Δ.Σ. της Εταιρείας το 2010 ως ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. 

Μιχαήλ Πάππαρης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

Ο κ. Πάππαρης γεννήθηκε το 1948 και σπούδασε Μαθηματικά στην Φυσικομαθηματική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (αποφοίτηση 1972). Από τον Μάιο του 1972 και για τα επόμενα τριάντα επτά 

χρόνια εργάστηκε στον τραπεζικό τομέα στην Αγγλία, στο Μπαχρέιν και στην Ελλάδα στον τομέα του 

Treasury, Capital Markets και Asset & Debt Management. Εξελέγη στο Δ.Σ. της Εταιρείας το 2011 ως 

ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος. 

 

ζ. Στο πλαίσιο του Διοικητικού Συμβουλίου λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου από ανεξάρτητα και μη 

εκτελεστικά μέλη, εκλεγμένη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
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Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για 

την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων, του επενδυτικού κοινού και των 

συναλλασσομένων με την Εταιρεία για την παρακολούθηση:  

 Της πληρότητας και της ορθότητας όλων των οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζονται 

από την Εταιρεία και τον Όμιλο 

 Της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, που 

έχουν θεσπιστεί από τη Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο 

 Της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό καθεστώς, 

καθώς και τον κώδικα δεοντολογίας. 

 Της ελεγκτικής λειτουργίας και της αξιολόγησης του έργου του εσωτερικού ελέγχου και των 

εξωτερικών ελεγκτών με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της ποιότητας, των τυπικών 

προσόντων και της απόδοσης των ελεγκτών. 

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται αναλυτικά από Κανονισμό εγκεκριμένο από το 

Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

Με βάση την Έκτακτη εξ αναβολής Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στις 17 

Ιανουαρίου 2011 και την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15 Ιουνίου 2011, τα μέλη της Επιτροπής 

Ελέγχου σύμφωνα με το αρ.37 του Ν.3693/2008 που είναι οι κκ: Απόστολος Παπαδόπουλος, Κων/νος 

Ρήγας και Μιχαήλ Πάππαρης. 

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2011 συνεδρίασε 4 φορές με την παρουσία όλων των μελών της 

καθώς και του εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας. Οι συνεδριάσεις αυτές – που πραγματοποιήθηκαν 

χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - προγραμματίστηκαν ώστε να 

συμπέσουν χρονικά με τη διαδικασία προετοιμασίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων 

της Εταιρείας. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου συναντήθηκε (23/11/2011) με τους εξωτερικούς 

ελεγκτές της εταιρείας PricewaterhouseCoopers (PWC) παρουσία και του εσωτερικού ελεγκτή και 

συζήτησαν τα ευρήματα των ελέγχων τους καθώς και τις προτάσεις συμμόρφωσης επι σειρά θεμάτων 

στον όμιλο. Επίσης ξεκίνησε τη συζήτηση επι του προσχεδίου της PWC της έκθεσης ελέγχου 

πληροφοριακών συστημάτων στη διάρκεια του οικονομικού ελέγχου 2010.   

Επιπλέον κατα την διάρκεια του έτους 2011 η Επιτροπή Ελέγχου: 

1) Εξέτασε και διασφάλισε την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα τόσο των εξωτερικών ελεγκτών 

(PWC) όσο και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας. 

2) Ενέκρινε το ετήσιο πλάνο ελέγχου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου για όλες τις εταιρείες του 

Ομίλου.  

3) Ενθάρρυνε τη συνεργασία εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. 

4) Εξέτασε την πληρότητα και ορθότητα κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων τόσο της 

εταιρείας όσο και του Ομίλου. 

5) Επικέντρωσε την προσοχή στην επίλυση θεμάτων σχετικών με   
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- τον χειρισμό διεταιρικών υπολοίπων και συναλλαγών  (ΔΛΠ 24) 

- την συμφωνία Γενικής Λογιστικής με Μητρώο Παγίων/ Ισοζύγια Πελατών/Προμηθευτών και 

συμφωνία Ισοζυγίου Αποθήκης με Αναλυτική/Γενική Λογιστική 

- την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης επι των φορολογικών ζημιών 

- την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων βάσει τοπυ ΔΛΠ 39 

- την απεικόνιση αποθεμάτων βάσει του ΔΛΠ 2 

- τις γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων 

- την απομείωση περιουσιακών στοιχείων βάσει του ΔΛΠ 36 

 

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και τα ευρήματα αυτών ετέθησαν υπ’ όψιν τόσο των εκτελεστικών 

Διευθυντών όσο και του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Επιτροπή Ελέγχου συμφωνεί με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ότι δεν υπήρξαν σοβαρές 

παρατυπίες στις δραστηριότητες που ελέγχτηκαν και ότι οι υποδείξεις ή προτάσεις της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου έγιναν αποδεκτές στις περισσότερες των περιπτώσεων και θα υπάρξει περαιτέρω 

συμμόρφωση.  

 

η. Επιπρόσθετα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνιστάται για τη διάρκεια της θητείας 

κάθε Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία έχει συμβουλευτικό 

χαρακτήρα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ανάδειξη των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο 

γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ επαγγελματικά καταξιωμένων ανθρώπων 

του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης. 

Τα κριτήρια επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εκπαίδευση, η επαγγελματική 

ικανότητα και εμπειρία, η εντιμότητα και η καταλληλότητα υπό το πρίσμα των αξιών της Εταιρείας. Η 

Επιτροπή λειτουργεί βάσει ειδικού κανονισμού λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται και αναθεωρείται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

Κατά τη συνεδρίαση της 2.2.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκαν μέλη της Επιτροπής 

Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, οι κκ. Φαίδων Ταμβακάκης, Απόστολος Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος 

Ρήγας. 
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10. Πληροφορίες των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007  

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4 του N. 3556/2007, σας παραθέτουμε 

τις ακόλουθες πληροφορίες: 

(α) Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των € 29.223.132 διαιρούμενο σε 48.705.220 

μετοχές, ονομαστικής αξίας  € 0,60 η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Όλες οι μετοχές της 

εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

Καταστατικό της Εταιρείας και καθορίζονται από το Νόμο. 

(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του 

καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβαση τους. 

 (γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των 

άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 

Κατά την 31/12/2011, τα πρόσωπα που διατηρούν σημαντική άμεση ή έμμεση συμμετοχή κατά την 

έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007 είναι: 

 

Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Αριθμ. Μετοχών 

Ποσοστό 

% 

ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 25.787.420 52,95 

ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 10.682.972 21,93 

  

(δ) Μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα  

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου στους μετόχους 

τους. 

(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου  

Δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

(στ) Συμφωνίες μεταξύ μετόχων της Εταιρείας 
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Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου 

που απορρέουν από τις μετοχές της. 

(ζ) Κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και για την τροποποίηση του Καταστατικού που διαφοροποιούνται  από τα 

προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920 

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του, δεν 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα των διατάξεων του ν. 2190/1920. 

(η) Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών, για την έκδοση νέων 

μετοχών ή την αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 

Σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 16/4/2010, η Εταιρεία μπορεί να προβεί 

στην αγορά ιδίων μετοχών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μέχρι 

ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, εντός της χρονικής περιόδου 

από 16/4/2010 – 16/4/2012, με κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 0,5 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 

Ευρώ 5 ανά μετοχή, με σκοπό τη μείωση του Κεφαλαίου, τη διανομή στο προσωπικό ή οτιδήποτε άλλο 

ορίζει ο Νόμος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εφαρμογή της απόφασης. Κατά 

την διάρκεια της προαναφερόμενης περιόδου, δηλαδή από 16/4/2010 έως και την 31/12/2011 η 

Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά 587.217 ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

(θ) Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρεία και οι οποίες τίθεται σε ισχύ, 

τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν 

δημόσιας πρότασης.  

Δεν υφίστανται συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 

του ελέγχου της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

(ι) Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρεία με μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή με το προσωπικό της 

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες της Εταιρείας με 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. 

 

Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 

καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις  της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2011, είμαστε της άποψης ότι τίθενται 

στην διάθεσή σας κύριοι μέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε στην έγκριση των 

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31
η
 Δεκεμβρίου 2011 και στην απαλλαγή του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 
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Με τιμή, 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Θεόδωρος Φέσσας 

Πρόεδρος  
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας QUEST 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη 

κατάσταση οικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 

αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και 

λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει 

ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. 

Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και 

διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 

και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 

αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο 

έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 

συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 
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Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2011 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση 

και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 

οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 

2190/1920. 

β)   Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα 

πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 

 

 

 

Δέσποινα Μαρίνου 

Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

ΑΜ. ΣΟΕΛ: 17681 

 

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 

Λεωφόρος Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι 

ΑΜ. ΣΟΕΛ: 113 
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011 

 

 

 

Οι συνημμένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Quest Συμμετοχών A.E. την 28η Μαρτίου 2012 και έχουν αναρτηθεί στο 

διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.quest.gr. 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                           Ο Διευθύνων Σύμβουλος                           Το Μέλος του Δ.Σ.                         
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34. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 111 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  

  

Σημείωση 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 7 73.500 67.366 40.168 40.981

Υπεραξία 8 8.717 8.717 - -

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 19.486 19.899 29 -

Επενδύσεις σε ακίνητα 10 8.196 8.205 - -

Επενδύσεις σε θυγατρικές 11 - - 102.890 128.881

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 12 708 885 - -

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 15 9.013 10.446 7.762 8.906

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 18 10.046 11.785 3.491 5.407

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 20 263 671 53 -

129.929 127.974 154.392 184.174

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 19 15.428 22.538 - -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 20 122.527 142.557 470 6.352

Παράγωγα 16 61 17 - -

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 17 8 161 8 161

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 14.258 14.754 12.708 12.709

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21 48.911 22.882 812 1.248

201.193 202.910 13.999 20.469

Σύνολο Ενεργητικού 331.122 330.885 168.391 204.643

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 

Μετοχικό κεφάλαιο 22 29.223 34.093 29.223 34.093

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 22 40.128 40.128 40.128 40.128

Λοιπά αποθεματικά 23 6.894 8.780 10.822 11.790

Αδιανέμητα κέρδη 111.312 110.105 84.926 108.265

Ίδιες μετοχές (601) (300) (601) (300)

186.956 192.806 164.498 193.977

Δικαιώματα μειοψηφίας 8.478 7.672 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 195.434 200.479 164.498 193.977

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 24 22.611 8.525 - -

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 18 8.749 8.189 - -

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 25 4.825 4.298 134 125

Επιχορηγήσεις 26 74 79 74 79

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα 16 855 - - -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 27 52 - 486 -

37.166 21.092 695 204

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 27 69.673 97.261 3.199 6.337

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.872 3.352 - -

Δάνεια 24 26.976 8.700 - 4.126

98.521 109.312 3.199 10.463

Σύνολο υποχρεώσεων 135.688 130.404 3.893 10.667

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 331.122 330.885 168.391 204.643

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 50 έως 116 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  --  ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ  

 

Σημείωση 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

Πωλήσεις 6 307.333 331.463

Κόστος Πωληθέντων 28 (255.896) (276.736)

Μικτό Κέρδος 51.437 54.727

Έξοδα διάθεσης 28 (20.438) (27.628)

Έξοδα διοίκησης 28 (23.918) (24.888)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλευσης 32 1.246 2.495

Λοιπά κέρδη / (ζημιές) καθαρά 33 (580) (233)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 7.747 4.473

Χρηματοοικονομικά έσοδα 30 935 2.490

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) 30 (2.651) (2.121)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 30 (1.716) 369

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά 

από φόρο και δικαιώματα μειοψηφίας) 12 (206) (324)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων 5.825 4.519

 Φόρος εισοδήματος 31 (4.664) (5.791)

Κέρδη/ (ζημίες) χρήσης μετά φόρων  από 

συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1.161 (1.272)

Κατανεμόμενα σε :

Μετόχους της μητρικής 1.525 (846)

Δικαιώματα μειοψηφίας (364) (426)

1.161 (1.272)

Κέρδη/ (Ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν 

στους μετόχους της μητρικής για την χρήση 

(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

Βασικά και μειωμένα 39 0,0317 (0,0175)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 50 έως 116 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  ––  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ  

 

 

Σημείωση

Συνεχιζόμενες Διακοπείσες Σύνολο

Πωλήσεις - - 98.684 98.684

Κόστος Πωληθέντων - - (90.547) (90.547)

Μικτό Κέρδος 28 - - 8.137 8.137

Έξοδα διάθεσης 28 - - (7.481) (7.481)

Έξοδα διοίκησης 28 (4.304) (5.260) (3.905) (9.165)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλευσης 32 4.647 3.948 1.155 5.102

Λοιπά κέρδη / (ζημιές) καθαρά 33 (21.579) (280) - (280)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (21.237) (1.593) (2.095) (3.687)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 30 13 45 - 45

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) 30 (137) (71) (655) (726)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 30 (124) (26) (655) (681)

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (21.361) (1.618) (2.750) (4.367)

 Φόρος εισοδήματος 31 (1.915) 447 - 447

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης μετά 

φόρων  (από συνεχιζόμενες - 

διακοπτόμενες δραστηριότητες) (23.276) (1.171) (2.750) (3.920)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

 

 

 

Το σύνολο των αποτελεσμάτων της Εταιρείας δεν είναι συγκρίσιμο με την προηγούμενη χρήση του 

2010, καθώς η Εταιρεία εντός της προηγούμενης χρονιάς προχώρησε στην απόσχιση του κλάδου 

«Διανομής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών».  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 50 έως 116 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

 

1/1/2011 έως 

31/12/2011

1/1/2010 έως 

31/12/2010

1/1/2011 έως 

31/12/2011

1/1/2010 έως 

31/12/2010

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης 1.161 (1.272) (23.276) (3.920)

Λοιπά Συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από φόρους

Κέρδη / (ζημίες) από αποτίμηση Παραγώγων 

χρηματοοικονομικών προιόντων (855) - - -

Κέρδη / (ζημίες) από αποτίμηση ΔΠΠ 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (1.031) (226) (1.031) (226)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) χρήσης 

μετά από φόρους (726) (1.498) (24.307) (4.146)

Τα οποία αναλογούν σε :

Μετόχους της μητρικής (361) (1.072)

Δικαιώματα μειοψηφίας (364) (426)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 50 έως 116 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ  ΙΙΔΔΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝ  

 

Δικαιώματα Σύνολο Ιδίων 

Σημείωση Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθέματικα

Αδιανέμητα 

Κέρδη Ίδιες μετοχές Σύνολο

 Μειοψηφίας Κεφαλαίων

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2010 74.221 8.855 111.827 - 194.903 3.762 198.666

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) 

περιόδου μετά από φόρους - (226) (846) - (1.072) (426) (1.498)

Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών και μεταβολή 

ποσοστών σε ήδη υπάρχουσες - 151 (876) - (725) 4.336 3.611

Αγορά Ιδίων Μετοχών - - - (300) (300) - (300)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 74.221 8.780 110.105 (300) 192.806 7.672 200.479

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 74.221 8.780 110.105 (300) 192.806 7.672 200.479

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) 

περιόδου μετά από φόρους - (1.886) 1.525 - (361) (364) (726)

Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών και μεταβολή 

ποσοστών σε ήδη υπάρχουσες - - (318) - (318) 1.170 852

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου Μητρικής 22 (4.871) - - - (4.871) - (4.871)

Αγορά Ιδίων Μετοχών - - - (301) (301) - (301)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 69.351 6.894 111.312 (601) 186.955 8.478 195.433

Σύνολο Ιδίων 

Σημείωση
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθέματικα

Αδιανέμητα 

Κέρδη Ίδιες μετοχές

Κεφαλαίων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2010 74.221 12.016 112.185 - 198.423

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) 

περιόδου μετά από φόρους - (226) (3.920) - (4.146)

Αγορά Ιδίων Μετοχών - - - (300) (300)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010 74.221 11.790 108.265 (300) 193.976

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 74.221 11.790 108.265 (300) 193.976

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) 

περιόδου μετά από φόρους - (1.031) (23.276) - (24.307)

Ανακατανομές - 64 (64) - -

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 22 (4.871) - - - (4.871)

Αγορά Ιδίων Μετοχών - - - (301) (301)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 69.351 10.822 84.925 (601) 164.498

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 50 έως 116 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΟΟΩΩΝΝ  

  

Σημείωση

01/01/2011 - 

31/12/2011

01/01/2010 - 

31/12/2010

01/01/2011 - 

31/12/2011

01/01/2010 - 

31/12/2010

Κέρδη / (Ζημιές) Χρήσης 1.161 (1.272) (23.276) (3.920)

Προσαρμογές για:

Φόρο 31 4.664 5.791 1.915 (447)

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 7 3.183 3.394 706 1.628

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 1.585 1.607 1 289

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 10 9 10 - -

Απομειώσεις - 43 21.533 -

Ζημιές / (Κέρδη) εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων μέσω 

ΚΑΧ 558 120 125 -

(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων & λοιπών 

επενδύσεων - 117 (80) 193

Έσοδα τόκων 30 (935) (2.490) (13) (45)

Έξοδα τόκων 30 2.651 2.121 137 726

Έσοδα από μερίσματα (269) (392) (260) (392)

Ζημιές / (Κέρδη) από συνδεδεμένες και μεταβολή τρόπου ενοποίησης 

θυγατρικών 177 324 - -

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 26 (5) (5) (5) (5)

12.779 9.368 782 (1.974)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων 19, 42 7.135 161 - 15.695

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 20, 42 20.618 30.682 5.829 90.631

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 27, 42 (27.853) (8.619) (2.652) (34.356)

(Αύξηση) / μείωση παραγώγων χρηματοοικονομικών προιόντων 16 811 44 - 87

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 

συνταξιοδότησης 25 527 380 9 (783)

1.237 22.647 3.186 71.274

Tαμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 14.017 32.016 3.968 69.300 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 30 (2.651) (2.121) (137) (726)

Καταβεβλημένοι φόροι (3.349) (3.678) 1 56 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 8.017 26.217 3.832 68.630

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 7 (9.680) (15.085) (604) (1.644)

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 (762) (326) (30) (132)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 384 91 908 67

Μερίσματα εισπραχθέντα 269 392 260 392

Απόκτηση θυγατρικών, συνδεδεμένων, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων ή και μεταβολή σε συμμετοχή αυτών (308) (452) (577) (49.243)

Πώληση θυγατρικών, συνδεδεμένων, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων - - 28 -

Τόκοι εισπραχθέντες 30 935 2.490 13 45

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων - - (3) -

Εισπράξεις από μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών & 

Συνδεδεμένων - 302 5.035 -

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (9.162) (12.588) 5.030 (50.514)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 24 36.488 - - -

Εξοφλήσεις δανείων  24 (4.126) (15.333) (4.126) (17.446)

Αγορά ιδίων μετοχών (301) (300) (301) (300)

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Quest Energy στο ποσοστό 

των δικαιωμάτων μειοψηφίας 450 3.674 - -

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Info-Quest Technologies (463) - - -

Επιστροφή Μετοχικού κεφαλαίου Μητρικής 22 (4.871) - (4.871) -

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 27.177 (11.959) (9.297) (17.745)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 26.032 1.670 (435) 370

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 21 22.882 21.212 1.248 877

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της χρήσης 21 48.911 22.882 812 1.248

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 50 έως 116 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Λόγω της απόσχισης του κλάδου «Διανομή και Τεχνική υποστήριξη προϊόντων Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας παρατίθενται οι ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 

ανά κατηγορία για την προηγούμενη χρήση: 

 

Χρήση 2010 

 

Ταμειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες: € 28.549 χιλ.       

Ταμειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες: € 39 χιλ. 

Ταμειακές ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες: € (26.418) χιλ. 

Συνολικές Ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες : € 2.170 χιλ.   

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 50 έως 116 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Quest 

Συμμετοχών  A.E. (η «Εταιρεία») και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των 

θυγατρικών της (ο «Όμιλος») με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»). Τα ονόματα των θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζονται 

στη Σημείωση 40.  

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Ρουμανία, στην Κύπρο, στην Βουλγαρία και στο 

Βέλγιο και οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η διανομή προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών, 

ο σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων τεχνολογίας, η 

παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών καθώς και η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ).   

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest Συμμετοχών 

A.E. την 28
η
 Μαρτίου 2012 και υπόκεινται στην έγκριση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων. 

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας έχει ως ακολούθως :  

  Θεόδωρος Φέσσας               52,8% 

  Ευτυχία Κουτσουρέλη – Φέσσα   21,9% 

  Επενδυτικό κοινό                25,3% 

 

 Σύνολο                100%  

 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Καλλιθέας, στην οδό Αργυρουπόλεως 2
α
 

και έχει αριθμό μητρώου Α.Ε. 5419/06/Β/86/02.   

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.quest.gr. 

 

 

 

 

 

 

http://www.quest.gr/
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2. Δομή του Ομίλου και δραστηριότητες 

Η δομή του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2011 έχει ως εξής : 

 

Τομέας Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών

Διανομή προιόντων 

Apple
Τομέας Ταχυμεταφορών

Τομέας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ

99,68% 55%

100%

100%

100% 20% 77,48%

100%

97,88%

100% 97,88%

100% 90%

19%

77,50%

100% 19%

77,45%

100% 19%

77,50%

19%

100% 77,45%

19%

77,33%

19%

40% 77,48%

19%

77,50%

100% 18,67%

77,33%

18,67%

100% 77,33%

98,67%

18,67%

77,33%

98,67%

18,67%

Θυγατρικές εταιρείες 77,50%

Συγγενής εταιρείες 98,67%

98,67%

98,67%

98,67%

100%

100%

51%

50%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Ισχύς Μακεδονία Α.Ε.

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 5 ΕΕ

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 1 ΕΕ

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 2 ΕΕ

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 3 ΕΕ

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 4 ΕΕ

Ανεμοπύλη Ελληνογαλλική ΑΕΒΕ

Quest Αιολική Σιδηροκάστρου Χορτερό 

Quest Solar Αλμυρού ΕΠΕ 

Quest Solar Χαλκιδικής ΕΠΕ

Quest Solar Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι 

Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη ΕΠΕ

Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας ΕΠΕ

Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγιοι Ταξιάρχες 

Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης ΕΠΕ

Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι ΕΠΕ

Quest Αιολική Διστόμου μεγάλο πλάι ΕΠΕ

Αιολικό Πάρκο Δράμας ΕΠΕ

Quest on Line
Quest Αιολική Καρύστου Δίστρατα ΕΠΕ

Unisystems Cyprus Ltd
Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ

Unisystems Information 

Technology Systems SRL

Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ

Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ

Unisystems Bulgaria Ltd
Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ

Parkmobile Hellas Α.Ε.
Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ

Unitel Hellas Α.Ε.

Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ

Info Quest Technologies 

Α.Ε.
iSquare Α.Ε. ACS Α.Ε.

Quest Ενεργειακή 

Kτηματική Α.Ε.B.E.

Rainbow Εκπαιδευτικό 

κέντρο Ε.Π.Ε.
iStorm Ε.Π.Ε.

Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος ΕΠΕ

Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία Α.Ε.

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

Unisystems Belgium
Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.
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3. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων παρατίθενται ακολούθως. Οι λογιστικές πολιτικές έχουν εφαρμοστεί σε όλα τα χρόνια 

που παρουσιάζονται εκτός εάν έχει δηλωθεί διαφορετικά. 

3.1 Πλαίσιο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Quest Συμμετοχών A.E. με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2011 έχουν 

καταρτιστεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), 

περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΔΛΠ») και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί 

από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). 

Οι καταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει 

τροποποιηθεί με την αναπροσαρμογή της αξίας των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού που αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ∆ΠΧΑ 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 5. 

3.2 Συνέχιση δραστηριότητας 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκπληρώνουν τις καθημερινές τους ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης μέσω των 

δημιουργούμενων χρηματοροών και των σχετικών πόρων που έχουν στη διάθεση τους, 

περιλαμβανομένων και των τραπεζικών χορηγήσεων. 

Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να δημιουργούν περιορισμούς στο επίπεδο ζήτησης για 

τα προϊόντα του Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και στη ρευστότητά τους για το προβλεπτό μέλλον. 

Οι προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές μεταβολές στην 

εμπορική τους απόδοση, δημιουργούν την εύλογη προσδοκία στη Διοίκηση ότι ο Όμιλος και η 

Εταιρεία διαθέτουν επαρκείς πόρους για να συνεχίσουν απρόσκοπτα την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον. 
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Ως εκ τούτου ο Όμιλος και η Εταιρεία συνεχίζουν να υιοθετούν την «αρχή της επιχειρηματικής 

συνέχειας των δραστηριοτήτων τους» κατά τη σύνταξη των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011. 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων 

ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

3.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση  

ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε 

συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 

συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου 

να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα 

μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει τη 

γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα 

μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση»  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα 

πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς 

μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής 

οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους 

εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα 

αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη 

παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου. 

ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους»  

Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει 

συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.   

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο 

Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»  
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Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα υπόκειται 

σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών 

για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική 

οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η 

διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για 

το 2010 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ 

ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που 

δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου 

τιμήματος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται 

της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) 

λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που 

αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που 

βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των 

χρηματοοικονομικών μέσων.  

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 

συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις.  

ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν 

από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»  
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Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε 

σχέση με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με 

επιμετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών 

από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  

ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της 

επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 

2012 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις 

επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 

απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης 

της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, 

ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.  

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 

παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται 

υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και 

οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 

ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των 

στείρων υπερκείμενων («απογύμωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής 

της διερμηνείας, οι μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα 

αποτελέσματα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης 
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των ορυχείων οι οποίες δεν μπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος 

μεταλλεύματος (“ore body”). Η διερμηνεία έχει εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και 

όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διερμηνεία 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Ιουλίου 2011) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου, αλλά για τα οποία 

ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων 

γνωστοποιήσεων. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων 

φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν 

επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε 

ακίνητα».  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι 

πιθανό να μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της 

μεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι 

βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην 

αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η 

οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να 

αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό 
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χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες 

απαιτήσεις για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης.  Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 

10, ΔΠΧΑ 11, ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα 

εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2013. 

Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. 

Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιημένες οικονομικές του 

καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, 

που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως 

καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να 

ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς 

τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη 

οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να 

υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν 

σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου 

να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά 

δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις 

πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες»  

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται 

σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής 

ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά 

την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από 

κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που 

εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε 
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από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους 

συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες»  

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες 

των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές 

επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από 

κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική 

οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να 

είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα 

τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα 

αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο 

ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις 

συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει 

ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 

28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που 

αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.  

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

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό 

χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για 

την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του ΔΠΧΑ 11.  

 

3.4  Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων   

(α) Θυγατρικές εταιρείες 

Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος, άμεσα ή έμμεσα, συμμετέχει με ποσοστό πάνω από 

50% των δικαιωμάτων ψήφου ή 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 
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που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της εξαγοράς, τυχόν 

κόστος που συνδέεται άμεσα με την εξαγορά επιβαρύνει την κατάσταση αποτελεσμάτων όταν αυτό 

πραγματοποιείται. 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 στο 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 τη 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. 

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. Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος ταξινομεί τις 

προαναφερθείσες επενδύσεις στην κατηγορία διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία.  
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3.5  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. 

3.6  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 
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iii. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων 

και μεταφέρονται στα αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 

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. 

 

3.7  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 εφόσον οι όροι του 

τροποποιημένου ΔΛΠ 23 πληρούνται. 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) 
50 Έτη 

- Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις 

και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 
1 – 20 Έτη 

- Μεταφορικά μέσα 5 – 8 Έτη 

- Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 9 – 13 Έτη 
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- 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. 

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.   

Σύμφωνα με την από 19 Δεκεμβρίου 2011, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών και Εγκαταστάσεων της Εταιρείας 

επανεκτιμήθηκε η ωφέλιμη ζωή και οι υπολειμματικές αξίες των κατεχόμενων από την Εταιρεία 

κτιρίων περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των κτιρίων προσδιορίσθηκε 

σε 50 έτη από 4-33 έτη. Η ανωτέρω επανεκτίμηση είχε ως αποτέλεσμα τον καταλογισμό μικρότερων 

ετήσιων αποσβέσεων στο κονδύλι των κτιρίων κατά ποσό ευρώ 722 χιλιάδες σε επίπεδο Εταιρείας και 

κατά ποσό ευρώ 811 χιλιάδες σε επίπεδο Ομίλου.        

 

3.8  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. 
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(γ) Λογισμικά προγράμματα 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 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. 

3.9  Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται, αλλά υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης ετησίως ή όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης.  Τα περιουσιακά στοιχεία που 

αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 

λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό για το οποίο η 

λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του.  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). Μη 

χρηματοοικονομικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί απομείωση επανεκτιμώνται για 

πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ησολογισμού.    

3.10  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.10.1 Ταξινόμηση  

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) Δανειακά περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησής τους.  

Συμπεριλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη των 12 

μηνών από 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 
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αν κατέχονται για εμπορία ή αν αναμένεται να πωληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία 

ισολογισμού.  

(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 τη δυνατότητα να τα 

διακρατήσει ως τη 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. 

3.10.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής παρουσιάζονται 

στο λογαριασμό αποτελεσμάτων. 

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 αποτίμησης διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων. 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 

ενεργές 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 τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιμα στοιχεία και μεθόδους 
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προεξόφλησης ταμειακών ροών αναπροσαρμοσμένες, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριμένες 

συνθήκες του εκδότη. 

3.10.3 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

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 που καταχωρούνται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων δεν αναστρέφονται μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 

3.11  Παράγωγα και αντισταθμιστική λογιστική 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνουν προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, 

συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων.   

Αυτά καταχωρούνται στον ισολογισμό αρχικά στην εύλογη αξία τους την ημερομηνία της συναλλαγής 

και αποτιμώνται μεταγενέστερα στην εκτιμημένη εύλογη αξία τους.  Η εκτιμημένη εύλογη αξία 

υπολογίζεται με βάση τις τρέχουσες τιμές και αναλύσεις προεξοφλημένων ταμειακών ροών. 

Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία, όταν η εκτιμημένη εύλογη αξία τους είναι 

θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιμημένη εύλογη αξία τους είναι αρνητική. 

Οι αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία παραγώγων που αποκτώνται για σκοπούς εμπορίας 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

3.12  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. 

3.13  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. 
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3.14  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. 

3.15  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 τη συνεχή χρήση τους. 

3.16  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 τη συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εμφανίζεται ως αποθεματικό 

στα ίδια κεφάλαια. 

3.17  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. 

3.18  Τρέχων και Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο φόρος εισοδήματος της περιόδου αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη φορολογία. 

Ο φόρος αναγνωρίζεται στη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος» εκτός εάν σχετίζεται με ποσά που 

έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στα «Ίδια Κεφάλαια». Στη περίπτωση αυτή ο φόρος αναγνωρίζεται 

επίσης στα «Ίδια Κεφάλαια». Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη 

φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού στις χώρες που 

διενεργούνται οι εργασίες του Ομίλου και αναγνωρίζεται ως έξοδο τη περίοδο κατά την οποία 

προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείμενη 
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φορολογική νομοθεσία χρήζει ερμηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των 

ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη 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. Το 2008 δημοσιεύτηκε από το 

Ελληνικό κράτος ο Ν.3697/2008 σύμφωνα με τον οποίον για τις χρήσεις 2010-2014 οι φορολογικοί 

συντελεστές θα μειώνονται κατά μία μονάδα για κάθε χρήση. Η αναβαλλόμενη φορολογία των 

θυγατρικών του Ομίλου με έδρα την Ελλάδα έχει υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη την μεταβολή αυτή.          

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. 

3.19  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.  



 

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

 της 31ης Δεκεμβρίου 2011 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 

δηλώνεται διαφορετικά) 

 

δ 

- 68 - 

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 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. 

(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. 

3.20  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. 

3.21  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. 
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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.    

3.22  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. 

(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 τη 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. 

3.23  Μισθώσεις 

Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Όμιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της 

ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 
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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. 

3.24  Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές 

καταστάσεις, όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

3.25  Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

Ορισμένα συγκριτικά κονδύλια αναταξινομήθηκαν για να είναι συγκρίσιμα µε τα αντίστοιχα της 

τρέχουσας χρήσης. Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και 

των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

4.1  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 τη γενική διαχείριση του κινδύνου, καθώς 

και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων, όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο 

κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
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(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. Ο Όμιλος κατά περίπτωση προαγοράζει συνάλλαγμα και κατά πάγια τακτική δεν συνάπτει 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση 

των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα.  Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι 

σχετικά μικρός διότι οι πωλήσεις είναι κατανεμημένες σε μεγάλο αριθμό πελατών. Οι πωλήσεις 

χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη Διεύθυνση 

Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι 

πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. 

Η κατανομή των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες σε € χιλ.: 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Τρέχον υπόλοιπο 83.964 99.704 347 6.109

Πέραν της πιστωτικής περιόδου, αλλά μη απομειωμένο υπόλοιπο 6.020 6.402 - -

Απομειωμένο υπόλοιπο 30.703 25.726 - -

120.687 131.832 347 6.109

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 27.633 23.719 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η εύλογη αξία κάθε 

κατηγορίας εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω. Προβλέψεις σχηματίζονται για απαιτήσεις οι 

οποίες είναι επισφαλούς είσπραξης και έχει αξιολογηθεί ότι θα καταλήξουν σε ζημιά. Η ανάλυση 

ενηλικίωσης των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες, τα οποία είναι πέραν της πιστωτικής 

περιόδου αλλά μη απομειωμένα είναι η ακόλουθη: 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

< 90 μέρες 2.489 2.865 - -

90-180 μέρες 445 303 - -

180-365 μέρες 2.036 592 - -

>1 έτος 1.050 2.642 - -

6.020 6.402 - -  

 

Επίσης παραθέτουμε την ανάλυση ενηλικίωσης  των απομειωμένων απαιτήσεων από πελάτες και 

λοιπούς χρεώστες: 
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31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

< 90 μέρες - - - -

90-180 μέρες - - - -

180-365 μέρες - - - -

>1 έτος 30.703 25.726 - -

30.703 25.726 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα απομειωμένα υπόλοιπα προέρχονται από πελάτες, οι οποίοι περιήλθαν σε δεινή οικονομική θέση 

και αναμένεται ότι μέρος αυτών θα εισπραχθεί. 

 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά διαθέσιμα καθώς και 

διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ωρίμανσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

και των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων του Ομίλου: 

Χρηματοοικοονομικές  Υποχρεώσεις

31/12/2011 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Δανεισμός 26.976 2.532 8.505 11.574 49.587

Παράγωγα Χρηματoοικονομικά Προϊόντα - - - 855 855

Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 69.673 52 - - 69.726

96.649 2.584 8.505 12.429 120.168

31/12/2010 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

Δανεισμός 8.700 1.650 6.875 - 17.225

Παράγωγα Χρηματoοικονομικά Προϊόντα - - - - -

Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 97.261 - - - 97.261

105.961 1.650 6.875 - 114.486  

 

(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.  

Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό 

επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την έκθεση του Ομίλου σε κινδύνους διακύμανσης επιτοκίων 

δανεισμού: 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Άυξηση / 

Μείωση σε 

μονάδες 

βάσης

Επηρεασμός 

στα προ 

φόρων 

αποτελέσματα

2011

-0,25% 84 

-0,50% 169 

0,25% (84 )

0,50% (169 )

2010

-0,25% 44 

-0,50% 89 

0,25% (44 )

0,50% (89 )  

(ε) Κίνδυνος οικονομικής συγκυρίας 

Η ιδιαίτερα δυσμενής οικονομική συγκυρία στην χώρα μας έχει επηρεάσει σημαντικά το σύνολο της 

οικονομικής δραστηριότητας και τους τομείς που δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Στο βαθμό που η 

οικονομική κρίση εξακολουθήσει να επιδεινώνεται, θα έχει σαν ενδεχόμενο αποτέλεσμα περαιτέρω 

περιορισμό στα μεγέθη των πωλήσεων των εταιρειών του Ομίλου. Ο Όμιλος διαχειρίζεται αυτόν τον 

κίνδυνο αφενός με την δραστηριοποίησή του σε διαφοροποιημένους τομείς που επηρεάστηκαν σε 

μικρότερο βαθμό από την κάμψη της καταναλωτικής ζήτησης (Ενέργεια – Ταχυμεταφορές) και 

αφετέρου με τη μείωση των δαπανών, αλλά και της έκθεσής του σε δανειακά κεφάλαια.      

(στ) Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 

απρόσκοπτης λειτουργίας της εταιρείας στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις 

στους μετόχους και λοιπούς συμμέτοχους. και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου.  

Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να μεταβάλει 

το μέρισμα προς τους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να 

εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το χρέος της.  

Σύμφωνα με όμοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της με βάση το 

συντελεστή μόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισμό με τα 

συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισμού» 

(συμπεριλαμβανομένου «βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού» όπως εμφανίζεται στον 

Ισολογισμό) μείων «Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα» μείων «Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια 

κεφάλαια» όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό συν τον καθαρό δανεισμό.  

Οι συντελεστές μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010 αντίστοιχα είχαν ως εξής: 
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31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (Σημείωση 24) 49.587 17.225

Μείον : Καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (Σημείωση 21) (48.911) (22.882)

Καθαρό ποσό δανεισμού 676 (5.657)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 195.434 200.479

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 196.110 194.822

Συντελεστής μόχλευσης 0,34% -2,90%

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

4.2  Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

(χρηματιστήρια)  όπως παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, προσδιορίζεται με βάση τις 

δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.   

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της 

αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η λογιστική αξία των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Οι 

εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις οικονομικές 

καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την 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. 

 

5. 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. 

5.1  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 
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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. 

 (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(α).  Οι ανακτήσιμες αξίες των μονάδων δημιουργίας 

ταμειακών ροών προσδιορίζονται με βάση την αξία χρήσης αυτών.  Οι υπολογισμοί της αξίας χρήσης 

απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων (βλ. Σημείωση 7). 

5.2  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. 

 

6. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Για λόγους διοικητικής πληροφόρησης ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τέσσερις βασικούς 

επιχειρηματικούς τομείς: 

(1)       Υπηρεσίες και εξοπλισμός πληροφορικής 

(2)       Υπηρεσίες και εξοπλισμός πληροφορικής – προϊόντα Apple 

(3)       Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

(4)      Παραγωγή ενέργεια από ΑΠΕ 

Η διοίκηση παρακολουθεί τα οικονομικά αποτελέσματα του κάθε επιχειρηματικού τομέα ξεχωριστά. 

Οι ανωτέρω επιχειρηματικοί τομείς διοικούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

Στα μη κατανεμηθέντα περιλαμβάνεται κυρίως η δραστηριότητα της Εταιρείας.   

Τα αποτελέσματα κατά τομέα για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και 31 Δεκεμβρίου 2010 

έχουν ως εξής: 
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12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2011

Πληροφορική

Διανομή 

προϊόντων 

APPLE

Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες

Παραγωγή 

Ενέργειας από 

ΑΠΕ

Μη 

κατανεμηθέντα
Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 180.605 54.861 78.320 4.238 - 318.024

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (2.632) (7.405) (426) - (228) - (10.691)

Σύνολο Πωλήσεων 177.973 47.456 77.894 4.010 - 307.332

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 1.487 2.231 3.833 - 137 58 7.746

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα (710) (511) 375 - (749) (121) (1.716)

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις - - - - (206) (205)

Κέρδη προ φόρων 777 1.720 4.208 (818) (62) 5.825

Φόρος εισοδήματος (4.664)

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1.160  

 

2011

Πληροφορική

Διανομή 

προιόντων 

APPLE

Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες

Παραγωγή 

Ενέργειας από 

ΑΠΕ

Μη 

κατανεμηθέντα
Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων (Σημ. 6) 901 108 692 777 706 3.183

Αποσβέσεις άϋλων παγίων  (Σημ. 8) 1.486 3 92 3 1 1.585

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων (Σημ. 40) 10 - - - - 10

Απομείωση απαιτήσεων 1.951 130 2.163 - - 4.243  

 

 

12 μήνες έως 31 Δεκεμβρίου 2010

Πληροφορική

Διανομή 

προϊόντων 

APPLE

Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες

Παραγωγή 

Ενέργειας από 

ΑΠΕ

Μη 

κατανεμηθέντα
Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 216.856 38.242 85.021 167 81 340.368

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (3.613) (4.736) (518) (39) - (8.905)

Σύνολο Πωλήσεων 213.244 33.507 84.502 129 81 331.463

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 115 1.725 3.944 (1.313) 2 4.474

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα 12 (429) 699 87 - 369

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις - - - (324) - (324)

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 127 1.296 4.642 (1.549) 2 4.519

Φόρος εισοδήματος (5.791)

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων  από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.272)  

 

2010

Πληροφορική

Διανομή 

προιόντων 

APPLE

Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες

Παραγωγή 

Ενέργειας από 

ΑΠΕ

Μη 

κατανεμηθέντα
Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων (Σημ. 6) 2.368 120 867 39 - 3.394

Αποσβέσεις άϋλων παγίων  (Σημ. 8) 1.182 25 147 253 - 1.607

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 10 - - - - 10

Απομείωση απαιτήσεων 2.545 71 3.899 - - 6.516  
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Ενεργητικό και παθητικό κατά τομέα:   
 

 
31 Δεκεμβρίου 2011 

Πληροφορική

Διανομή 

προιόντων 

APPLE

Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες

Παραγωγή 

Ενέργειας από 

ΑΠΕ

Μη 

κατανεμηθέντα
Σύνολο

Ενεργητικό 163.203 19.896 28.900 35.787 83.335 331.122

Υποχρεώσεις 79.354 17.074 14.604 19.025 5.632 135.688

Ίδια κεφάλαια 83.850 2.823 14.295 16.762 77.703 195.434

Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια (Σημ 7 και 9) 3.511 239 597 5.871 - 634 10.852  
 

 
31 Δεκεμβρίου 2010

Πληροφορική

Διανομή 

προιόντων 

APPLE

Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες

Παραγωγή 

Ενέργειας από 

ΑΠΕ

Μη 

κατανεμηθέντα
Σύνολο

Ενεργητικό 242.320 18.644 35.978 31.656 2.287 330.885

Υποχρεώσεις 78.506 17.208 19.407 15.283 - 130.404

Ίδια κεφάλαια 163.814 1.436 16.571 16.372 2.286 200.479

Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα πάγια (Σημ 7 και 9) 2.748 439 371 11.853 15.411  
 

 

Οι μεταβιβάσεις και οι συναλλαγές μεταξύ των τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς 

εμπορικούς όρους και συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για συναλλαγές με τρίτους. 

 

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. 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Eλλάδα 293.718 321.282 326.855 327.156 10.745 15.366

Χώρες Ε.Ε. 13.053 9.548 3.625 3.038 108 43

Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε. 334 - 439 - - -

Τρίτες Χώρες 228 633 203 692 - 2

Σύνολο 307.332 331.463 331.122 330.885 10.852 15.411

Πωλήσεις Σύνολο ενεργητικού Επενδύσεις

 
 

 
Ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

Πωλήσεις προϊόντων 170.566 186.330

Έσοδα από υπηρεσίες 136.766 145.133

Λοιπά - -

Σύνολο 307.332 331.463  
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7. Ενσώματα Πάγια 

Τα Ενσώματα Πάγια στοιχεία παρουσιάζονται ως ακολούθως : 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά μέσα  & 

μηχ/κός εξοπλισμός

Έπιπλα και 

εξαρτήματα
Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 55.610 4.331 28.307 88.249

Προσθήκες 2.099 11.904 1.082 15.085

Πωλήσεις / διαγραφές (124) (204) (3.595) (3.923)

Ανακατανομές (1) (20) (28) (48)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 57.584 16.011 25.766 99.361

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 (7.828) (2.266) (22.271) (32.365)

Συναλλαγματικές διαφορές - (0) (0) (0)

Αποσβέσεις (1.372) (269) (1.753) (3.394)

Πωλήσεις / διαγραφές 80 178 3.436 3.694

Ανακατανομές - 5 64 69

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 (9.120) (2.352) (20.524) (31.995)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010 48.464 13.659 5.243 67.366

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 57.584 16.011 25.766 99.361

Προσθήκες 2.241 5.969 1.470 9.680

Πωλήσεις / διαγραφές (278) (57) (797) (1.132)

Αγορές θυγατρικών - - 292 292

Ανακατανομές (59) - 59 -

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 59.488 21.923 26.790 108.201

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 (9.120) (2.352) (20.524) (31.995)

Αποσβέσεις (596) (1.001) (1.586) (3.183)

Πωλήσεις / διαγραφές 38 20 691 748

Αγορές θυγατρικών - - (287) (287)

Ανακατανομές 30 235 (249) 16

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 (9.648) (3.099) (21.955) (34.701)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011 49.840 18.825 4.835 73.501  
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά μέσα  & 

μηχ/κός εξοπλισμός

Έπιπλα και 

εξαρτήματα
Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 44.985 1.720 8.344 55.049

Προσθήκες 1.321 24 298 1.644

Πωλήσεις / διαγραφές (59) (101) (312) (472)

Απόσχιση κλάδου (195) (454) (5.065) (5.713)

Ανακατανομές (1) - 1 -

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 46.051 1.190 3.266 50.508

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 (5.972) (1.187) (5.758) (12.918)

Αποσβέσεις (1.105) (53) (469) (1.628)

Πωλήσεις / διαγραφές 15 85 296 396

Απόσχιση κλάδου 30 340 4.253 4.623

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 (7.033) (816) (1.678) (9.527)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010 39.018 375 1.588 40.981

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 46.051 1.190 3.266 50.508

Προσθήκες 369 33 203 604

Πωλήσεις / διαγραφές (140) (37) (814) (991)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 46.278 1.186 2.657 50.121

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 (7.033) (816) (1.678) (9.527)

Αποσβέσεις (438) (26) (241) (706)

Πωλήσεις / διαγραφές 3 18 258 279

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 (7.468) (824) (1.661) (9.953)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011 38.810 362 996 40.168  

 

 

Στη κλειόμενη χρήση του 2011 οι προσθήκες ύψους ευρώ 9.680 στον Όμιλο αφορά κυρίως την 

κατασκευή του νέου κτιρίου γραφείων της θυγατρικής Unisystems A.E. και την ολοκλήρωση του 

φωτοβολταικού πάρκου της θυγατρικής εταιρείας Quest Solar ΑΒΕΤΕ.    

Στη χρήση του 2010 οι προσθήκες ύψους ευρώ 15.085 χιλ. στον Όμιλο αφορούν κυρίως την κατασκευή 

τμήματος εγκαταστάσεων του φωτοβολταικού πάρκου της θυγατρικής εταιρείας Quest Solar ΑΒΕΤΕ.    
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8. Υπεραξία 
 

Η μεταβολή της Υπεραξίας του Ομίλου αναλύεται ως ακολούθως : 

31/12/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο στην αρχή της περιόδου 8.717 8.760

Προσθήκες - -

Διαγραφές - (43)

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου 8.717 8.717
 

 

 

Το κονδύλι ποσού ευρώ 8.717 χιλ της υπεραξίας αφορά κατά ποσό ευρώ 4.932 χιλ. την οριστική 

σχηματισθείσα υπεραξία εξαγοράς της εταιρείας «Rainbow A.E.» που απορροφήθηκε εντός του 2010 

από την κατά 100% θυγατρική «iSquare Α.Ε.» και κατά ποσό ευρώ 3.785 χιλ. προερχόμενο από την 

εξαγορά μειοψηφικών ποσοστών της θυγατρικής «ACS Α.Ε.».       

Το ποσό των ευρώ 43 χιλ. αφορά διαγραφή υπεραξίας, μέσω των αποτελεσμάτων, της θυγατρικής 

εταιρείας, με την ονομασία «U-Systems A.E.», λόγω της απορρόφησής της από την θυγατρική της 

Εταιρείας  «Unisystems Α.Ε.».   

    

Τα προϋπολογισθέντα μικτά περιθώρια κέρδους υπολογίζονται σύμφωνα με τα μικτά περιθώρια που 

πραγματοποιήθηκαν το αμέσως προηγούμενο έτος προσαυξημένα κατά την προσδοκώμενη βελτίωση 

απόδοσης. 

 

 

 

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: 

 
31/12/2011 31/12/2010

Ελλάδα 8.717 8.717

Σύνολο 8.717 8.717

Υπόλοιπο υπεραξίας (ανά δραστηριότητα)

31/12/2011 31/12/2010

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Πληροφορική 4.932 4.889

Ταχυδρομικές δραστηριότητες 3.785 3.827

Σύνολο 8.717 8.717  
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Η ανακτήσιμη αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών καθορίζεται σύμφωνα με υπολογισμό 

της αξίας χρήσης της (value in use). Ο υπολογισμός αυτός χρησιμοποιεί προβλέψεις ταμειακών ροών 

που προκύπτουν από οικονομικούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση και 

καλύπτουν τριετή περίοδο. 

  

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 για τον τομέα της διανομής των προϊόντων Apple είναι οι εξής: Επιτόκιο αναγωγής σε 

παρούσα αξία 16,1%, Αύξηση πωλήσεων 8%, μικτό περιθώριο 12% και Ρυθμός ανάπτυξης στο 

διηνεκές 2%. Σχετικά με τον τομέα των Ταχυδρομικών δραστηριοτήτων είναι : Επιτόκιο αναγωγής σε 

παρούσα αξία 16,1%, μεταβολή πωλήσεων -3%, μικτό περιθώριο 21% και Ρυθμός ανάπτυξης στο 

διηνεκές 2%.  

    

 

Τα προϋπολογισθέντα μικτά περιθώρια κέρδους υπολογίζονται σύμφωνα με τα μικτά περιθώρια που 

πραγματοποιήθηκαν το αμέσως προηγούμενο έτος προσαυξημένα κατά την προσδοκώμενη βελτίωση 

απόδοσης. 
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9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως : 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Δικαιώματα 

βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας

Λογισμικό Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 24.033 12.949 - 36.982

Προσθήκες 71 255 - 326

Πωλήσεις - (4) - (4)

Ανακατανομές - 130 - 130

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 24.104 13.330 - 37.435

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 (4.353) (11.450) - (15.803)

Αποσβέσεις (1.034) (573) - (1.607)

Πωλήσεις - 4 - 4

Ανακατανομές - (129) - (129)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 (5.387) (12.148) - (17.535)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010 18.717 1.182 - 19.899

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 24.104 13.330 - 37.435

Προσθήκες - 999 173 1.172

Αγορές θυγατρικών - - - -

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 24.104 14.329 173 38.607

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 (5.387) (12.148) - (17.535)

Αποσβέσεις (870) (642) (73) (1.585)

Αγορές θυγατρικών - - - -

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 (6.257) (12.790) (73) (19.121)

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011 17.847 1.539 100 19.486
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Λογισμικό Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 5.100 5.100

Προσθήκες 132 132

Απόσχιση κλάδου (5.232) (5.232)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 - -

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 (4.027) (4.027)

Αποσβέσεις (289) (289)

Απόσχιση κλάδου 4.316 4.316

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 - -

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2010 - -

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 - -

Προσθήκες 30 30

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 30 30

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 - -

Αποσβέσεις 1 1

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1 1

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011 29 29
 

 

10. Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα αναλύονται ως ακολούθως : 

 

31/12/2011 31/12/2010

Κόστος

Υπόλοιπο έναρξης 8.230 8.230

Στο τέλος της περιόδου 8.230 8.230

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου (25) (15)

Αποσβέσεις περιόδου (10) (10)

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου (35) (25)

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της περιόδου 8.195 8.205

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Το ανωτέρω ποσό € 8.205 χιλ. αφορά στην εύλογη αξία οικοπέδου της θυγατρικής εταιρίας Unisystems 

A.E., στην λεωφόρο Αθηνών το οποίο η ανωτέρω θυγατρική είχε αγοράσει στη χρήση 2006 με αρχικό 

σκοπό την ανέγερση κτιρίου για την μετεγκατάσταση των γραφείων της. Στη χρήση 2007 

αποφασίστηκε ότι δεν θα ανεγερθεί νέο κτίριο στο ανωτέρω οικόπεδο. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι 

το ανωτέρω οικόπεδο κατέχεται για μακροπρόθεσμη αύξηση της αξίας του παρά για βραχυπρόθεσμη 

πώληση και με βάση τις σχετικές διατάξεις του Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», μεταφέρθηκε από 

τα ενσώματα πάγια στις επενδύσεις σε ακίνητα. Η αξία όπου παρουσιάζεται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις είναι η εύλογη αξία, η οποία έχει προκύψει μετά από την κατανομή του 

τιμήματος εξαγοράς της ανωτέρω θυγατρικής.  

 
 

11. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Οι Επενδύσεις σε θυγατρικές αναλύονται ως ακολούθως : 

 

  

31/12/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο έναρξης 128.881 75.683

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (5.019) -

Προσθήκες 561 53.198

Απομείωση (21.533) -

Υπόλοιπο λήξεως 102.890 128.881

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

Το ποσό των ευρώ 21.533 χιλ. στο κονδύλι των απομειώσεων αφορά σε τμηματικές διαγραφές των 

καθαρών αξιών των κάτωθι θυγατρικών εταιρειών: 

1. Unisystems Α.Ε. : Απομείωση ευρώ 8.091 χιλ. 

2. Info-Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.: Απομείωση ευρώ 13.431 χιλ. 

3. Unitel Α.Ε.: Απομείωση ευρώ 11 χιλ. 

 

Με βάση τις πρόνοιες των Δ.Π.Χ.Α. σχετικά με τις αποτιμήσεις των θυγατρικών (Δ.Λ.Π. 36) η 

ανακτήσιμη αξία καθορίστηκε από την αξία χρήσης η οποία υπολογίσθηκε με την μέθοδο των 

προβλεπόμενων προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) από χρηματοοικονομικούς 

προϋπολογισμούς του Ομίλου εγκεκριμένους από τη Διοίκηση. Η αξίες των ανωτέρω θυγατρικών 

επαναπροσδιορίσθηκαν και η προκύπτουσα συνολική απομείωση ευρώ 21.533 χιλ. επιβάρυνε τα 

αποτελέσματα της μητρικής Εταιρείας στην κλειόμενη χρήση.  
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Το ποσό στις προσθήκες στην χρήση 2011 αφορά κυρίως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 

55% θυγατρικής εταιρείας «Quest Ενεργειακή Κτηματική ΑΕΒΕ». Επιπλέον το ποσό των ευρώ 5.019 

χιλ. στο κονδύλι «Μειώσεις μετοχικού Κεφαλαίου» αφορά τη μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 

99,68% θυγατρικής εταιρείας ACS Α.Ε. με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Η ανωτέρω μείωση 

Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με βάση την από 24 Οκτωβρίου 2011 απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής.    

Η αύξηση στο κονδύλι των επενδύσεων σε θυγατρικές στην χρήση του 2010 οφείλεται κατά ποσό ευρώ 

48.113 χιλ. που αφορά την αξία του αποσχισθέντος κλάδου από την Εταιρεία και αφετέρου στην 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους ευρώ 8.400 χιλ. της κατά 55% θυγατρικής εταιρείας 

Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε. με βάση τις από 25 Ιανουαρίου 2010 και από 24 Δεκεμβρίου 2010 

αποφάσεις Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της τελευταίας. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε κατά το 

ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων. Επίσης η αύξηση στις συμμετοχές σε θυγατρικές 

εταιρείες οφείλεται και στην απόκτηση των θυγατρικών της Rainbow A.E., Info Quest Technologies 

Α.Ε.Β.Ε. (πρώην Rainbow Services Α.Ε.) και iStorm Μ.Ε.Π.Ε. με συνολικό τίμημα ευρώ 465 χιλ.   

Τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 

 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης

Κόστος κτήσης 

συμμετοχής
Απομείωση Αξία Ισολογισμού % Ποσοστό 

συμμετοχής

31 Δεκεμβρίου 2011

UNISYSTEMS A.E. Ελλάδα 76.078 36.133 39.945 100,00%

ACS A.E.E. Ελλάδα 15.026 - 15.026 99,68%

UNITEL HELLAS A.E. Ελλάδα 23.619 21.345 2.274 100,00%

ISQUARE A.E. Ελλάδα 60 - 60 100,00%

U - YOU A.E. Ελλάδα 60 - 60 100,00%

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

Info Quest Technologies A.E.B.E. Ελλάδα 48.533 13.431 35.102 100,00%

ISTORM Ε.Π.Ε. Ελλάδα 57 - 57 100,00%

173.799 70.910 102.890  

 

 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης

Κόστος κτήσης 

συμμετοχής
Απομείωση Αξία Ισολογισμού % Ποσοστό 

συμμετοχής

31 Δεκεμβρίου 2010

UNISYSTEMS A.E. Ελλάδα 76.078 28.042 48.036 100,00%

ACS A.E.E. Ελλάδα 20.045 - 20.045 99,68%

UNITEL HELLAS A.E. Ελλάδα 23.619 21.334 2.285 100,00%

ISQUARE A.E. Ελλάδα 60 - 60 100,00%

U - YOU A.E. Ελλάδα 60 - 60 100,00%

QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 9.817 - 9.817 55,00%

Info Quest Technologies A.E.B.E. Ελλάδα 48.521 - 48.521 100,00%

ISTORM Ε.Π.Ε. Ελλάδα 57 - 57 100,00%

178.257 49.377 128.881  
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Επιπρόσθετα των ανωτέρω, στην ενοποιημένη οικονομική πληροφόρηση συμπεριλαμβάνονται οι 

έμμεσες θυγατρικές όπως παρατίθενται παρακάτω: 

 

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

 Οι θυγατρικές της «Quest Ενεργειακή Κτηματική A.E.Β.Ε.»: «Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας 

Αμαλία Α.Ε.» (θυγατρική 94,87%), «Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε.» (θυγατρική 

94,87%), «Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.» (θυγατρική 90%), «Quest Solar» 

(θυγατρική 100%), Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), «Quest 

Αιολική Σερβίων Κοζάνης Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), «Quest Αιολική Διστόμου Μεγάλο 

Πλάι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), «Quest Solar Αλμυρού Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), 

«Quest Solar Χαλκιδικής μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 100%), «Quest Αιολική 

Σιδηροκάστρου Χορτερό Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), «Αιολικό πάρκο Δράμας Ε.Π.Ε.» 

(θυγατρική 90%) και «Ισχύς Μακεδονία Α.Ε.» (θυγατρική 51%) 

 Οι θυγατρικές της «Unisystems Cyprus Ltd»: «Unisystems information technology systems 

SLR» όπως μετονομάστηκε από «Quest Rom Systems Integration & Services Ltd» που εδρεύει 

στη Ρουμανία (100% θυγατρική) ,«Unisystems Bulgaria Ltd» (θυγατρική 100%). 

  Η θυγατρική της εταιρείας «Unisystems Α.Ε.» κατά 99,84% με την επωνυμία Unisystems 

Belgium S.A. και την κατά εννεάμηνο 2011 εξαγορασθείσα εταιρεία «ΦΑΣΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» 

(θυγατρική 100%). 

Την 15 Σεπτεμβρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας «Unisystems A.E.»  

αποφάσισε τη συγχώνευσή της με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΣΤ ΕΛΛΑΣ 

Ανώνυμος Εμπορική Εισαγωγική Εξαγωγική Εταιρεία Η/Υ», δια απορροφήσεως αυτής, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.) και ορίζει 

ως ισολογισμό μετασχηματισμού της απορροφούμενης, τον ισολογισμό της 30ης Σεπτεμβρίου 

2011.      

 

 

Όλες οι θυγατρικές (άμεσες και έμμεσες) της Εταιρείας καθώς και η μέθοδος ενοποίησής τους 

παρατίθενται επίσης και στην Σημείωση 40 (Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις).   

Η έμμεση συμμετοχή της Εταιρείας στην εταιρεία «Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.», 

κατόπιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Quest Ενεργειακή A.E.Β.Ε.», 

διαμορφώνεται σε 49,5% και λόγω του ότι η Εταιρεία ελέγχει πλήρως και κατέχει το 55% του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Quest Ενεργειακή Κτηματική A.E.Β.Ε.», της οποίας είναι 

θυγατρική η «Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.», η τελευταία ενοποιείται πλήρως.  

 

 

 

 

 

 



 

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

 της 31ης Δεκεμβρίου 2011 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 

δηλώνεται διαφορετικά) 

 

δ 

- 87 - 

 

 Ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου «Διανομή και Τεχνική υποστήριξης προϊόντων 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Quest Συμμετοχών Α.Ε.» αποφάσισε στις 29 Σεπτεμβρίου 

2010 την απόσχιση του κλάδου «Διανομή και Τεχνική υποστήριξη προϊόντων Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών» και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία «Info Quest 

Technologies Α.Ε.Β.Ε.», πρώην «RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Υπηρεσίες 

Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». Αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο της «Info Quest 

Technologies A.E.Β.Ε.» αποφάσισε στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 την απορρόφηση του ανωτέρω κλάδου 

της Εταιρείας «Quest Συμμετοχών Α.Ε.». 

Τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητας της «Quest Συμμετοχών A.E.» από την ίδρυσή της είναι η 

εμπορία και παραγωγή προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και η παροχή υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης. Κατά τη διάρκεια των ετών η Εταιρεία προέβη στην ίδρυση θυγατρικών και σε 

εξαγορές άλλων εταιρειών, με συναφές ή και διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας, τις οποίες 

κατέχει ως θυγατρικές και ως συγγενείς. Επίσης η Εταιρεία κατέχει ένα σοβαρό χαρτοφυλάκιο 

ακινήτων περιουσιακών στοιχείων σε οικόπεδα και κτίρια που αποκτήθηκαν είτε έμμεσα από τις  

εξαγορές θυγατρικών εταιρειών, είτε άμεσα από προσθήκες της ιδίας. Με σκοπό τη βελτίωση της 

οργανωτικής δομής τόσο της Εταιρείας, αλλά και του Ομίλου της «Quest Συμμετοχών Α.Ε.», 

αποφασίστηκε ότι ο εμπορικός κλάδος αυτής θα πρέπει να λειτουργήσει με πλήρη αυτονομία  μέσω της 

απόσχισης και εισφοράς του στην «Info Quest Technologies Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική 

Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών». 

Η Εταιρεία με την εισφορά του κλάδου στην 100% θυγατρική της εταιρεία μετατράπηκε σε εταιρεία 

συμμετοχών και περιόρισε τη δραστηριότητά της σε συμμετοχές σε άλλες εταιρείες (θυγατρικές, 

συγγενείς και λοιπές συμμετοχές), στην εκμετάλλευση των ακινήτων της, καθώς και στην παροχή 

συμβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών προς τις θυγατρικές της εταιρείες. 

Σημειώνεται ότι η απόσχιση του εν λόγω κλάδου και η εισφορά του στην απορροφώσα, δεν μετέβαλε 

καθόλου τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, καθότι τα μεγέθη του αποσχισθέντος κλάδου 

συμπεριλαμβάνονται στη κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Η Έκτακτη εξ αναβολής Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συγκλήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2011 (λόγω έλλειψης της 

απαιτούμενης από τον κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας απαρτίας των 

2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23 Δεκεμβρίου 

2010), αποδεχόμενη την από 29 Σεπτεμβρίου 2010 σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

αποφάσισε μεταξύ άλλων την απόσχιση του κλάδου «Διανομή και Τεχνική υποστήριξης προϊόντων 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και την εισφορά του στην εταιρεία «Info Quest Technologies 

Α.Ε.Β.Ε.». 

Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 76,60% του μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας. Η απόφαση για την απόσχιση του ανωτέρω κλάδου ελήφθη με πλειοψηφία 

του 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Επιπλέον στην ίδια Έκτακτη εξ 

αναβολής Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε και η αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας από «Info-Quest 

Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών» σε «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». 

 

 

 



 

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

 της 31ης Δεκεμβρίου 2011 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 

δηλώνεται διαφορετικά) 

 

δ 

- 88 - 

Η απόσχιση, εισφορά και απορρόφηση του κλάδου «Διανομή και Τεχνική υποστήριξη προϊόντων 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 

του Ν. 2166/1993. Η ημερομηνία αναφοράς της λογιστικής κατάστασης του αποσχιζόμενου κλάδου 

είναι η 30/9/2010 και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αφορούν τον 

αποσχιζόμενο κλάδο. 

Σημειώνεται ότι λόγω της αναδοχής του εν λόγω κλάδου από την «Info Quest Technologies 

Α.Ε.Β.Ε.», το μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 46.634.800, 

(€46.623.455,61 η Καθαρή Θέση του εισφερόμενου κλάδου και € 11.344,39 με καταβολή μετρητών) 

με την έκδοση 630.200 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 74 η κάθε μία. 

Οι μετοχές που εξέδωσε η «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» λόγω της αναδοχής του κλάδου 

δόθηκαν στο σύνολό τους ως αντάλλαγμα στην αποσχίζουσα και εισφέρουσα τον κλάδο «Quest 

Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία». 

Δεν υπήρξαν άλλες σημαντικές μεταβολές στις επενδύσεις σε θυγατρικές της Εταιρίας κατά την 

διάρκεια της κλειόμενης χρήσης. 

 

12. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Οι Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

31/12/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο έναρξης 885 783

Μερίδιο κέρδους/ ζημιάς (μετά απο φόρους και δικαιώματα 

μειοψηφίας) (206) (324)

Προσθήκες 29 426

Υπόλοιπο λήξεως 708 885

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Σε επίπεδο Ομίλου συμπεριλαμβάνονται η διαμέσου της κατά 55% θυγατρικής εταιρείας «Quest 

Ενεργειακή Κτηματική A.E.Β.Ε.» εταιρεία «Ανεμοπύλη Ελληνογαλλική Α.Ε.Β.Ε.» (θυγατρική 50%) 

και οι θυγατρικές της: Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest 

Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα Ε.Π.Ε.» 

(θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ.Απόστολοι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest 

Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,3%), «EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Θράκη 

1 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%), «EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Έβρος 1 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%), 

«EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Ροδόπη 1 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%), «EDF Energies Nouvelles SA 

& ΣΙΑ Ροδόπη 3 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%), «EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Ροδόπη 2 Ε.Ε.» 

(Θυγατρική 95%), «EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Ροδόπη 4 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%) «Quest 

Αιολική Μαρμαρίου Πύργος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» όπως μετονομάστηκε από «Quest Ανανεώσιμες 

πηγές Ενέργειας Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι 

Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), 

«Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Ταξιάρχες Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,33%), «Quest Αιολική Μαρμαρίου 
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Πλάτανος Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,33%), «Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 

77,5%) και η «Quest Αιολική Καρύστου Δίστρατα Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,3%). 

 Η εταιρεία «Ανεμοπύλη Ελληνογαλλική Α.Ε.Β.Ε.» και οι ανωτέρω θυγατρικές της ενοποιούνται με 

την μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς αυτή τελεί υπό κοινό έλεγχο με την Γαλλική εταιρεία EDF-EN. 

31 Δεκεμβρίου 2011

Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη/ (ζημιές)
% Ποσοστό 

συμμετοχής

PARKMOBILE HELLAS A.Ε. Ελλάδα 909 1.927 722 (440) 40,00%

ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 2.795 - (27) 27,50%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 26 48 - (52) 31,76%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 30 122 - (110) 31,75%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 21 48 - (40) 31,76%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 37 95 - (85) 31,54%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 40 113 - (115) 31,76%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος ΕΠΕ Ελλάδα 25 102 - 2 32,31%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 22 29 - (33) 31,76%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 25 13 - (11) 31,54%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ.Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 31 56 - (52) 31,54%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 23 46 - (48) 31,75%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 29 10 - (5) 31,75%

Quest Αιολική Καρύστου Δίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 19 58 - (57) 31,54%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 88 3 - (8) 26,13%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ Ελλάδα 16 - (5) 26,13%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 46 2 - (4) 26,13%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 2 ΕΕ Ελλάδα 45 1 - (4) 26,13%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 3 ΕΕ Ελλάδα 36 - (4) 26,13%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 4 ΕΕ Ελλάδα 25 2 - (5) 26,13%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 5 ΕΕ Ελλάδα 20 - (3) 26,13%

4.308 2.677 722 (1.106)  

31 Δεκεμβρίου 2010

Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη / (ζημιές)
% Ποσοστό 

συμμετοχής

PARKMOBILE HELLAS A.Ε. Ελλάδα 1.548 2.484 580 (626) 40,00%

ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 2.774 23 - (207) 27,50%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 32 2 - (64) 31,76%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 34 16 - (108) 31,75%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 24 11 - (36) 31,76%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 54 28 - (56) 31,54%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 44 2 - (136) 31,76%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος ΕΠΕ Ελλάδα 28 107 - (41) 32,31%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 27 1 - (44) 31,76%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 33 10 - (35) 31,54%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ.Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 39 12 - (43) 31,54%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 26 1 - (51) 31,75%

Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 31 7 - (115) 31,75%

Quest Αιολική Καρύστου Δίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 19 2 - (35) 31,54%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 98 5 - (24) 26,13%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ Ελλάδα 28 13 - (8) 26,13%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 50 2 - (14) 26,13%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 2 ΕΕ Ελλάδα 57 3 - (15) 26,13%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 3 ΕΕ Ελλάδα 47 9 - (14) 26,13%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 4 ΕΕ Ελλάδα 6 1 - (7) 26,13%

EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 5 ΕΕ Ελλάδα 4 1 - (10) 26,13%

5.006 2.739 580 (1.689)  

 

 

 

13. Χρηματοοικονομικά προϊόντα ανά κατηγορία – Όμιλος 
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31/12/2011

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

Δάνεια & απαιτήσεις

Απαιτήσεις σε εύλογη 

αξία μέσω της ΚΑΧ

Παράγωγα για 

αντιστάθμιση ΔΠΠ Σύνολο

ΔΠΠ χρηματοοικονομικά στοιχεία 9.013 9.013

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 61 61

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 93.054 93.054

Χρηματοοικονομικά στοιχεία μέσω ΚΑΧ 8 8

Μετρητά  και ισοδύναμα 48.911 48.911

142.026 8 0 9.013 151.047

Υποχρεώσεις σε δίκαιη 

αξία μέσω της ΚΑΧ Παράγωγα για hedging Άλλες υποχρεώσεις Σύνολο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Δανεισμός 49.587 49.587

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 855 855

0 855 49.587 50.442

Λογιστικές Πρακτικές

 

31/12/2010

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

Δάνεια & απαιτήσεις

Απαιτήσεις σε εύλογη 

αξία μέσω της ΚΑΧ

Παράγωγα για 

αντιστάθμιση ΔΠΠ Σύνολο

ΔΠΠ χρηματοοικονομικά στοιχεία 10.446 10.446

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 17 17

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 108.113 108.113

Χρηματοοικονομικά στοιχεία μέσω ΚΑΧ 161 161

Μετρητά  και ισοδύναμα 22.882 22.882

131.012 161 0 10.446 141.619

Υποχρεώσεις σε δίκαιη 

αξία μέσω της ΚΑΧ Παράγωγα για hedging Άλλες υποχρεώσεις Σύνολο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
Δανεισμός 17.225 17.225

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 0

0 0 17.225 17.225

Λογιστικές Πρακτικές

 

 

 

14. Πιστοληπτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού - 

Όμιλος 

Η παρακάτω ανάλυση αναφέρεται σε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών που δεν 

είναι ληξιπρόθεσμοι και ούτε απομειωμένοι:  

Πελάτες (αναφέρεται στους πελάτες που δεν είναι ληξιπρόθεσμοι και ούτε απομειωμένοι) 31/12/2011 31/12/2010

Χωρίς αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας από εξωτερική πηγή (εκτός Εταιρείας & Ομίλου)

Χονδρική πώληση 83.643 93.099

Λιανική πώληση 321 6.604

Σύνολο 83.964 99.704  
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15. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Τα Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 10.446 11.069 8.906 9.576

Προσθήκες 3 26 3 6

Απομείωση (405) (55) (116) (55)

Προσαρμογή σε εύλογη αξία (1.031) (291) (1.031) (291)

Λοιπά - (302) - (329)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 9.013 10.446 7.762 8.906

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 9.013 10.446 7.762 8.906

9.013 10.446 7.762 8.906

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

Εισηγμένοι τίτλοι 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Μετοχές Ελλάδα - - - -

Μετοχές Εξωτερικό - - - -

Μη εισηγμένοι τίτλοι

Μετοχές Ελλάδα 9.005 10.424 7.753 8.885

Μετοχές Εξωτερικό 8 21 8 21

9.013 10.446 7.762 8.906

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Τα διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται στα εξής νομίσματα: 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Ευρώ 9.005 10.424 7.753 8.885

Δολάριο ΗΠΑ 8 21 8 21

9.013 10.446 7.762 8.906

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως μη 

εισηγμένες μετοχές. Η εύλογη αξία των μη εισηγμένων μετοχών προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών 

αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία της 

οικονομικής πληροφόρησης. Η εύλογη αξία των εισηγμένων μετοχών προσδιορίζεται από τις 
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δημοσιευμένες τιμές προσφοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία της οικονομικής πληροφόρησης. Η 

αξία των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων στον Όμιλο και την Εταιρεία 

αφορά κατά ποσό € 7.658 χιλ. την κλειόμενη χρήση και ποσό € 8.708 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σε 

συμμετοχές της Εταιρείας σε επενδύσεις με ποσοστό που κυμαίνεται ανάμεσα στο 25% και 38%. 

Eντούτοις, η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να ασκήσει σημαντική επιρροή σε αυτές, αφού οι λοιποί 

μέτοχοι είτε μεμονωμένα είτε σε συμφωνία μεταξύ τους τις ελέγχουν. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία 

ταξινομεί τις εταιρείες ΙΑΣΩΝ Πληροφορική Α.Ε. (Συμμετοχή 33,50%), ΕΦΕΚΤ Εφαρμογές 

πληροφορικής ΑΕΕ (Συμμετοχή 38%), ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ 

ΑΤΕΠΕ (Συμμετοχή 35,48%) και TEKA Systems ΑΕ (Συμμετοχή 25%) στην κατηγορία διαθέσιμα για 

πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία.    

 

16. Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

Τα Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό

Παράγωγα για αντιστάθμιση εύλογης αξίας:

Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards) 61 - 17 -

Σύνολο αντιστάθμισης εύλογης αξίας 61 - 17 -

Παράγωγα για αντιστάθμιση ταμειακών ροών:

Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) - 855 - -

Σύνολο αντιστάθμισης ταμειακών ροών - 855 - -

Σύνολο 61 855 17 -

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Παθητικό - 855 - -

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Παθητικό 61 - 17 -

Σύνολο 61 855 17 -

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

31/12/2011

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

31/12/2010

 

 

Το ποσό των € 855 χιλ. αφορά την εύλογη αξία προϊόντος ανταλλαγής επιτοκίου αναφερόμενο στην 

σύμβαση ομολογιακού δανεισμού της κατά 55% έμμεσης θυγατρικής «Quest Solar».   

Τα παραπάνω αφορούν προθεσμιακά συμβόλαια αγοράς δολαρίων Η.Π.Α. και αποτελούν 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω του λογαριασμού 

των αποτελεσμάτων.  

 

17. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων 
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Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Στην αρχή της περιόδου 161 225 161 225

Πωλήσεις / διαγραφές (144) - (144) -

Αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία  (9) (64) (9) (64)

Στο τέλος της περιόδου 8 161 8 161

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Εισηγμένοι τίτλοι:

Μετοχές - Ελλάδα 8 161 8 161

8 161 8 161
 

 

 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναλύονται στα εξής 

νομίσματα: 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Ευρώ 8 161 8 161

8 161 8 161
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης των 

Αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εύλογη αξία τους 

προσδιορίζεται από τις δημοσιευμένες τιμές προσφοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία της 

οικονομικής πληροφόρησης. 

 

18. 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: 
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31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες 10.044 11.785 4.381 6.189

Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών 2 - - -

10.046 11.785 4.381 6.189

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Πληρωτέες μετά από 12 μήνες 8.676 8.189 890 783

Πληρωτέες εντός 12 μήνες 73 - - -

8.749 8.189 890 783

1.296 3.596 3.490 5.407

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

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

μήνες.  

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

  

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο έναρξης: 3.596 5.018 5.407 6.546

Συναλλαγματικές διαφορές - (7) - -

Πώληση θυγατρικής - - - (1.651)

Φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων (σημ. 31) (2.299) (1.481) (1.915) 447

Φόρος στα ίδια κεφάλαια - 65 - 65

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.296 3.596 3.491 5.407

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της 

χρήσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής 

αρχής, είναι οι παρακάτω: 

 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 

αποσβέσεις

Κέρδη εύλογης 

αξίας
Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 937 31 6.999 7.967

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (32) 3 252 222

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 905 33 7.251 8.189

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 113 (2) 449 560

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1.018 30 7.700 8.749  
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Προβλέψεις/ ζημιές 

απομείωσης

Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 

αποσβέσεις

Φορολογικές 

ζημίες

Κέρδη εύλογης 

αξίας
Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 2.037 519 5.462 148 4.821 12.986

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (589) (43) 548 29 (1.203) (1.258)

Χρέωση στα ίδια κεφάλαια - - - - 65 65

Συναλλαγματικές διαφορές (30) 24 - - (1) (7)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 1.418 500 6.010 177 3.682 11.785

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 207 (81) (1.744) 27 (147) (1.739)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1.625 419 4.266 204 3.535 10.046  

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 

αποσβέσεις

Κέρδη εύλογης 

αξίας
Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 834 1 26 861

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (17) - (4) (21)

Πώληση θυγατρικής - απόσχιση κλάδου (57) - - (57)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 760 1 22 783

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων 117 - (10) 108

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 878 1 13 890

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Προβλέψεις/ ζημιές 

απομείωσης

Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 

αποσβέσεις

Φορολογικές 

ζημίες

Κέρδη εύλογης 

αξίας
Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 1.580 - 5.324 123 381 7.407

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (109) - 741 (28) (179) 426

Χρέωση στα ίδια κεφάλαια - - - - 65 65

Πώληση θυγατρικής - απόσχιση κλάδου (1.471) - - (83) (155) (1.708)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 - - 6.065 11 113 6.189

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων - - (1.800) (9) 2 (1.807)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 - - 4.265 2 115 4.382  

 

Η μεταβολή στην αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση της Εταιρείας ποσού € 1.915 χιλ. αναφέρεται 

στην αντιστροφή φορολογικής απαίτησης για συμψηφισμό φόρου εισοδήματος ενδεχόμενων 

μελλοντικών φορολογητέων κερδών. 
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19. Αποθέματα 

Τα Αποθέματα αναλύονται ως ακολούθως: 

  

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 674 911 - -

Έτοιμα προϊόντα 59 43 - -

Εμπορεύματα 15.933 22.638 - -

Λοιπά 855 1.268 - -

Σύνολο 17.521 24.860 - -

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως κινούμενα  και κατεστραμμένα αποθέματα:

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 49 50 - -

Εμπορεύματα 2.045 2.272 - -

2.093 2.322 - -

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 15.428 22.538 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Η μεταβολή στην πρόβλεψη αποτίμησης των αποθεμάτων έχει ως εξής: 

  

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Ανάλυση πρόβλεψης

Στην αρχή της χρήσης 2.322 3.129 - 860

Πρόβλεψη απομείωσης 57 195 - -

Απόσχιση κλάδου - - - (760)

Κλείσιμο πρόβλεψης μέσα στη χρήση (285) (1.002) - (100)

Στο τέλος της χρήσης 2.093 2.322 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των αποθεμάτων.  
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20. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

   

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Εμπορικοί πελάτες 119.346 131.126 70 2.596

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (27.633) (23.719) - -

Τελικές απαιτήσεις εμπορικών πελατών 91.713 107.407 70 2.596

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (Σημ.38) 1.341 706 276 3.513

Προκαταβολές 29.735 35.115 176 243

Σύνολο 122.789 143.228 522 6.352

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 263 671 53 -

Κυκλοφορούν ενεργητικό 122.527 142.557 470 6.352

122.789 143.228 522 6.352

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 
Ανάλυση παλαιότητας υπολοίπων εμπορικών πελατών:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο 93.054 108.113 347 6.109

Μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού 83.964 99.704 347 6.109

Είναι απομειωμένα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 30.703 25.726 - -

Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των: (27.633) (23.719) - -

3.070 2.007 - -

< 90 μέρες 2.489 2.865 - -

90-180 μέρες 445 303 - -

180-365 μέρες 2.036 592 - -

>1 έτος 1.050 2.642 - -

6.020 6.402 - -

93.054 108.113 347 6.109

Δεν έχουν απομειωθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

αλλά είναι ληξιπρόθεσμα κατά τις ακόλουθες περιόδους:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Euro 92.998 107.877 347 6.109

US Dollar 27 111 - -

Λοιπά 29 124 - -

93.054 108.113 347 6.109

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

  
Μεταβολή στην πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών πελατών:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 23.719 20.295 - 10.877

Πρόβλεψη απομείωσης 3.523 5.484 - 1.237

Διαγραφή εισπρακτέων μέσα στη χρήση (165) (75) - (43)

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (176) (1.748) - -

Απόσχιση κλάδου - - - (11.833)

Προεξόφληση 732 (238) - (238)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 27.633 23.719 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

21. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα Ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Διαθέσιμα στο ταμείο 558 321 2 8

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 48.353 22.561 811 1.240

Σύνολο 48.911 22.882 812 1.248

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως ή προθεσμίας στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πραγματικά καθορίζονται σύμφωνα με τα κυμαινόμενα επιτόκια και 

διαπραγματεύονται ανά περίπτωση. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών 

ροών, περιλαμβάνουν τα εξής: 

 
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 48.911 22.882 812 1.248

Σύνολο 48.911 22.882 812 1.248  

 



 

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

 της 31ης Δεκεμβρίου 2011 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 

δηλώνεται διαφορετικά) 

 

δ 

- 99 - 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρίας αναλύονται στα εξής νομίσματα ως εξής:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Euro 48.383 22.509 811 1.246

US Dolla 355 181 1 2

Bulgaria Lev 81 93 - -

Romanian RON 90 97 - -

Άλλο νόμισμα 2 2 - -

48.911 22.882 812 1.248

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

22. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο αναλύεται ως ακολούθως: 

 

  

Αριθμός μετοχών Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2010 48.705.220 34.093 40.128 74.221

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 48.705.220 34.093 40.128 74.221

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 48.705.220 34.093 40.128 74.220

Μείωση Μετοχικού κεφαλαίου - (4.871) - (4.871)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 48.705.220 29.223 40.128 69.351
 

 

Την 25 Οκτωβρίου 2011,
 
η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας απεφάσισε την επιστροφή 

κεφαλαίου στους µετόχους της, ποσού ευρώ 0,10 ανά µετοχή, µέσω µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 4.870.522, µε ταυτόχρονη µείωση της ονοµαστικής αξίας της 

µετοχής από ευρώ 0,70 σε 0,60. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης την τροποποίηση του άρθρου 

5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 

29.223.132 και διαιρείται σε 48.705.220 άϋλες κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 

0,60 η κάθε µία. Η ανωτέρω τροποποίηση εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ. Κ2-8686 απόφαση της 31 

Οκτωβρίου 2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.   

Κατόπιν του ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 29.223.132 διαιρούμενο σε 

48.705.220 κοινές, εγκεκριμένες, εκδοθείσες και πλήρως εξοφληθείσες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 

0,60 ανά μετοχή. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 4η Ιανουαρίου 2012 σε εφαρμογή της απόφασης της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, αποφάσισε να προβεί σε αγορά μέχρι ενός εκατομμυρίου 

(1.000.000) ιδίων μετοχών στο διάστημα από 10.01.2012 έως 16.04.2012 με κατώτατη τιμή αγοράς 

πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50) και ανώτατη πέντε ευρώ (€ 5,00) ανά μετοχή. Από την 01.01.2011 

έως και την 31.12.2011 η Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά 321.835 ιδίων μετοχών, μέσω του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, συνολικής αξίας κτήσης ευρώ 359 χιλ με μέση τιμή ευρώ 1,11 ανά μετοχή.  

 

23. Λοιπά αποθεματικά και αδιανέμητα κέρδη 

Τα Λοιπά Αποθεματικά και αδιανέμητα κέρδη αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Τακτικό 

αποθεματικο

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικό 

ΔΠΠ

Αποθεματικό 

ευλογης αξίας 

παραγώγων 

χρηματ/κών 

προιόντων

Συναλλαγματικές 

διαφορές
Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ

1 Ιανουάριος 2010 12.885 - - (4.005) - (25) 8.855

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 151 - - (226) - - (75)

31 Δεκέμβριος 2010 13.036 - - (4.231) - (25) 8.780

1 Ιανουάριος 2011 13.036 - - (4.231) - (25) 8.780

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - - (1.031) (855) - (1.886)

31 Δεκέμβριος 2011 13.036 - - (5.262) (855) (25) 6.894

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Τακτικό 

αποθεματικο

Έκτακτα 

αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποθεματικό 

ΔΠΠ Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1 Ιανουάριος 2010 11.019 - - 997 12.016

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - - (226) (226)

31 Δεκέμβριος 2010 11.019 - - 771 11.790

1 Ιανουάριος 2011 11.019 - - 771 11.790

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - - (968) (968)

31 Δεκέμβριος 2011 11.019 - - (197) 10.822  

 

(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.  
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(β) Αποθεματικό ΔΠΠ 

Το αποθεματικό Δ.Π.Π περιλαμβάνει μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τις 

μεταβολές της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων που ταξινομήθηκαν σαν διαθέσιμα προς 

πώληση. Σε περίπτωση πώλησης ή απομείωσης των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 

στοιχείων, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές εύλογης αξίας μεταφέρονται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων.  

 

 

24. Δανεισμός 

Ο Δανεισμός αναλύεται ως ακολούθως : 

 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Ομολογιακό Δάνειο 22.611 8.525 - -

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 22.611 8.525 - -

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 24.555 7.050 - 4.126

Ομολογιακό Δάνειο 2.421 1.650 - -

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 26.976 8.700 - 4.126

Σύνολο δανείων 49.587 17.225 - 4.126

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Ο Όμιλος έχει εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης με πιστωτικά ιδρύματα ύψους ευρώ 157 εκατ. 

και η Εταιρεία ύψους ευρώ 0,2 εκατ. Η εύλογη αξία των δανείων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία.   

 

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

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 17.225 32.558 4.126 21.572

Εξοφλήσεις δανείων (4.126) (15.333) (4.126) (17.446)

Εισπράξεις από δάνεια 36.488 - - -

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 49.587 17.225 - 4.126

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Το μέσο επιτόκιο για τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό της Εταιρείας και του Ομίλου ήταν στο 2011 

ποσοστό 6%. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν είναι εκτεθειμένοι σε συναλλαγματικό κίνδυνο, διότι το 

σύνολο των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το 2011 ήταν σε Ευρώ. 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Μεταξύ 1 και  2 ετών 2.532 1.650 - -

Μεταξύ 2 και 3 ετών 7.002 1.650 - -

Μεταξύ 3 και 5 ετών 1.503 5.225 - -

Πάνω από 5 έτη 11.574 - - -

22.611 8.525 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και τα 

οποία επηρεάζουν την χρηματοοικονομική της θέση και τις ταμειακές της ροές. Το κόστος δανεισμού 

δύναται να αυξάνεται ή να μειώνεται ως αποτέλεσμα τέτοιων διακυμάνσεων.   

 

 

Ομολογιακά δάνεια 

 

iSquare A.E. 

 

Την 1
η 

Οκτωβρίου 2009, η κατά 100% θυγατρική iSquare Α.Ε. υπέγραψε με την Alpha τράπεζα 

σύμβαση εκδόσεως ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 11.000 χιλ. διάρκειας 5 ετών με σκοπό την 

αναχρηματοδότηση της ενδιάμεσης χρηματοδότησης από την ίδια τράπεζα της εξαγοράς του συνόλου 

των μετοχών της εταιρείας Rainbow Α.Ε. Για την εξασφάλιση του ανωτέρου δανείου έχει εγγυηθεί η 

Εταιρεία. Το επιτόκιο δανεισμού είναι το Euribor πλέον περιθωρίου 2,75%. Η πληρωμή του δανείου θα 

γίνει σε 9 δόσεις, των οποίων οι πρώτες 8 αντιστοιχούν στο 60% του συνολικού ποσού του δανείου και 

η τελευταία θα είναι καταβλητέα την ημερομηνία λήξης του δανείου προς εξόφληση του 40% του 

συνολικού ποσού του δανείου. Η πρώτη δόση ποσού ευρώ 855 χιλ. καταβλήθηκε την 15η Οκτωβρίου 

2010, η δεύτερη ποσού ευρώ 855 χιλ. τον Απρίλιο 2011 και τέλος η Τρίτη δόση ποσού ευρώ 855 χιλ. 

τον Οκτώβριο 2011. 

Η Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα, όπως 

αυτές καθορίζονται από τους ακόλουθους χρηματοοικονομικούς δείκτες: 

(1) Το πηλίκο του δείκτη Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού (Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού 

μείον Διαθέσιμα) προς Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων μη συμπεριλαμβανομένων 

εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων (EBITDA) πρέπει να διατηρηθεί για την οικονομική χρήση 

του 2009 μικρότερο του 6,00, για την οικονομική χρήση του 2010 μικρότερο του 5,75, για την 

οικονομική χρήση του 2011 μικρότερο του 5,25, για την οικονομική χρήση του 2012 μικρότερο του 

4,00 και για την υπόλοιπη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, 

μικρότερο του 3,75. 
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(2) Το πηλίκο του δείκτη Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων μη συμπεριλαμβανομένων 

εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων (EBITDA) προς Χρεωστικούς Τόκους μείον Πιστωτικούς 

Τόκους πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, να είναι μεγαλύτερο του 2,00. 

(3) Το πηλίκο του δείκτη Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού (Σύνολο Τραπεζικού Δανεισμού 

μείον Διαθέσιμα) προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού 

Δανείου, να είναι μικρότερο του 0,50. 

Η μέτρηση των ως άνω χρηματοοικονομικών δεικτών γίνεται σε εξαμηνιαία βάση, επί των 

ενοποιημένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου. Σημειώνεται ότι στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη οι εταιρείες που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν 

στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο Όμιλος τηρώντας τις συμβατικές του δεσμεύσεις ικανοποιούσε τους προαναφερόμενους δείκτες κατά 

τη τρέχουσα και τη προηγούμενη χρήση. 

 

Quest Solar Α.Ε. 

 

Η κατά 55% θυγατρική εταιρεία Quest Solar A.E. υπέγραψε την 6
η
 Ιουλίου 2011 με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ σύμβαση έκδοσης Ομολογιακού Δανείου ύψους Ευρώ 17.500 χιλ. (μία σειρά 

μακροπρόθεσμων ομολογιών ποσού Ευρώ 16.500 χιλ. και μία σειρά βραχυπρόθεσμων ομολογιών 

συνολικού ποσού Ευρώ 1.000 χιλ. διάρκειας δεκαοκτώ (18) ετών) για την αναχρηματοδότηση της 

ενδιάμεσης χρηματοδότησης από την ίδια Τράπεζα της κατασκευής του φωτοβολταϊκού πάρκου της 

στη θέση «ΡΕΒΕΝΙΑ» του Δ.Δ. Αγίων Θεοδώρων, του Δήμου Θηβών, Νομού Βοιωτίας. Το επιτόκιο 

δανεισμού είναι το ετήσιο Euribor πλέον περιθωρίου 4,50% έως 5% ανάλογα με το είδος των 

ομολογιών. 

Όροι Αποπληρωμής:  

(Α) Για τις Μακροπρόθεσμες Ομολογίες: 

Υπό την επιφύλαξη των όρων περί υποχρεωτικών και εκούσιων προπληρωμών, το ποσό των 

μακροπρόθεσμων ομολογιών θα αποπληρώνεται σε εξαμηνιαίες δόσεις κάθε 30 Ιουνίου κάθε έτους  

και 31Δεκεμβρίου κάθε έτους αρχόμενη από την 31 Δεκεμβρίου 2011 και μέχρι την 30 Ιουνίου 2029. 

(Β) Για τις Βραχυπρόθεσμες Ομολογίες: 

Υπό την επιφύλαξη των όρων περί υποχρεωτικών και εκούσιων προπληρωμών, το ποσό των 

βραχυπρόθεσμων ομολογιών θα αποπληρωθεί εφάπαξ την 30η Ιουνίου 2014. 

Εξασφαλίσεις 

Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων από το Ομολογιακό Δάνειο, η εταιρεία «Quest 

Solar» θα παράσχει τις ακόλουθες εξασφαλίσεις υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων: 
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(1) Ενέχυρο επί λογαριασμών της ανωτέρω εταιρείας που τηρούνται στην τράπεζα ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 

(2) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων της εταιρείας από τη Σύμβαση Πώλησης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της εταιρείας «Quest Solar» και της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., 

(3) Εκχώρηση λόγω ενεχύρου των απαιτήσεων της εταιρείας από κάθε ουσιώδη σύμβαση που 

τυχόν συνάψει και αφορά το Έργο, 

(4) Ενέχυρο (χωρίς παράδοση) επί του εξοπλισμού του Έργου, ήτοι των φωτοβολταϊκών πλαισίων 

και αντιστροφέων που έχουν τοποθετηθεί ή πρόκειται να τοποθετηθούν στο Έργο, 

(5) Εκχώρηση Συμβάσεων Αντιστάθμισης Κινδύνων (Hedging Agreements) που τυχόν συνάψει η 

εταιρεία με τράπεζα πλην του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων. 

(6) Επίσης, η μέτοχος της εταιρείας, Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε. θα παραχωρήσει ενέχυρο 

επί των μετοχών της στην Εταιρία, και θα συνάψει σύμβαση συνδρομής μετόχου (Sponsor Support 

Agreement). 

Κατά τη λήξη της κλειόμενης περιόδου είχε εκταμιευθεί ποσό Ευρώ 16.400 χιλ. έναντι του ανωτέρου 

ομολογιακού δανείου. 

Η εταιρεία καθ΄ όλη την διάρκεια του δανείου και σε ετήσια βάση πρέπει να διατηρεί τον «Ετήσιο 

δείκτη κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων» (Debt Service Cover Ratio – DSCR) μεγαλύτερο από 1,2. 

 

Unisystems A.E. 

 

Η κατά 100% θυγατρική εταιρεία Unisystems A.E. υπέγραψε με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ την 1
η
 

Ιουλίου 2011 σύμβαση έκδοσης Ομολογιακού Δανείου ύψους Ευρώ 6.000 χιλ., διάρκειας έξι (6) ετών 

που θα χρηματοδοτήσει την ανέγερση κτιρίου γραφείων συνολικής εκτάσεως 8.458 τ.μ., σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο, της ανωτέρω θυγατρικής, στο Δήμο Καλλιθέας του Νομού Αττικής. Το κεφάλαιο του 

Δανείου θα εξοφληθεί σε 10 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης την 30
η
 Ιουνίου 2013 και 

τελική ημερομηνία καταβολής την 31
η
 Δεκεμβρίου 2017. Το επιτόκιο δανεισμού είναι το Euribor 

τριμήνου πλέον περιθωρίου 4,50%. 

Η Εταιρεία πρέπει να διατηρεί  καθ’ όλη τη διάρκεια του Δανείου ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, 

κερδοφορία και ρευστότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τους ακόλουθους χρηματοοικονομικούς 

δείκτες: 

1. Το πηλίκο του δείκτη Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) προς τους 

χρεωστικούς τόκους πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του ομολογιακού δανείου να είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5. 

2. Το πηλίκο του δείκτη Σύνολο Καθαρού Τραπεζικού Δανεισμού (Σύνολο Τραπεζικού 

Δανεισμού μείον Διαθέσιμα) προς τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), 

πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, να είναι μικρότερο ή ίσο του 4. 
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3. Το πηλίκο της σχέσης Ξένα κεφάλαια προς Ίδια κεφάλαια, πρέπει, καθ’ όλη τη διάρκεια του 

Ομολογιακού Δανείου, να είναι μικρότερο ή ίσο του 2,5. 

Οι μετρήσεις όλων των αριθμοδεικτών θα γίνονται ετησίως, βάσει των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων του Εκδότη, από την 31/12/2011. 

Η ανωτέρω σύμβαση προβλέπει Εγγραφή Υποθήκης Α΄ σειράς σε ποσοστό 130% του ποσού του 

Δανείου, ήτοι ποσού Ευρώ επτά εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (€ 7.800.000) επί της Επένδυσης. 

Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης δεν έχει εγγραφεί ακόμα προσημείωση, καθώς επίσης η εταιρεία 

δεν έχει προβεί ακόμα σε οποιαδήποτε εκταμίευση ποσού. 

  

25. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Σύμφωνα με την νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στη περίπτωση απόλυσης ή 

συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον 

τρόπο της αποχώρησης.   

                                                                                      

   

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Υποχρεώσεις ισολογισμού για :

Συνταξιοδοτικές παροχές 4.825 4.298 134 125

Σύνολο 4.825 4.298 134 125

Χρεώσεις στα αποτελέσματα 

Συνταξιοδοτικές παροχές 526 1.516 9 (2)

Σύνολο 526 1.516 9 (2)

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 5.741 5.020 295 1.058

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) (917) (722) (161) (151)

Αποσχισθείς κλάδος - - - (781)

4.825 4.298 134 125

Υποχρέωση στον ισολογισμό 4.825 4.298 134 125

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 467 858 14 82

Χρηματοοικονομικό κόστος 187 242 4 56

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που καταχωρήθηκαν στην 

περίοδο (128) (152) (9) (140)

Ζημιές από περικοπές - 569 - -

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους 526 1.516 9 (2)

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Yπόλοιπο έναρξης 4.298 3.918 125 908

Συναλλαγματικές διαφορές - (41) - -

Υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν από ενοποίηση επιχείρησης
- 39 - -

Αποσχισθείς κλάδος - - - (781)

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 526 1.516 9 (2)

Πληρωθείσες εισφορές - (1.134) - -

Υπόλοιπο τέλους 4.824 4.298 134 125

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

% % % %

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,60% 4,60% 4,60% 4,60%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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26. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι Κρατικές επιχορηγήσεις αναλύονται ως ακολούθως : 

 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 79 84 79 84

Μεταφορά στα αποτελέσματα (αποσβέσεις) (5) (5) (5) (5)

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 74 79 74 79

Μακροπρόθεσμο μέρος 74 79 74 79

74 79 74 79

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

27. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως : 

  

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Προμηθευτές 29.107 39.704 337 413

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ.38) 451 275 2.396 1.950

Δεδουλευμένα έξοδα 6.590 5.433 355 141

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές εισφορές 7.290 8.424 295 3.303

Λοιπές υποχρεώσεις 26.288 43.425 301 530

Σύνολο 69.726 97.261 3.685 6.337

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 52 - 486 -

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 69.673 97.261 3.198 6.337

69.726 97.261 3.685 6.337

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

28. Έξοδα ανά κατηγορία 



 

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

 της 31ης Δεκεμβρίου 2011 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 

δηλώνεται διαφορετικά) 

 

δ 

- 108 - 

Τα έξοδα ανά κατηγορία αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημειώσεις

1/1/2011 έως 

31/12/2011

1/1/2010 έως 

31/12/2010

1/1/2011 έως 

31/12/2011

1/1/2010 έως 

31/12/2010

Παροχές σε εργαζομένους 29 (50.177) (55.474) (1.375) (9.804)

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο (150.750) (169.241) - (88.577)

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 7 (3.185) (3.405) (706) (1.628)

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων (423) (449) (138) (198)

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 (1.585) (1.607) (1) (289)

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων (1.881) (1.799) (151) (639)

Διαφήμιση (1.816) (2.458) (45) (696)

Αμοιβές και έξοδα τρίτων (65.791) (66.379) (302) (1.035)

Καταστροφές & αποθήκευτρα εμπορευμάτων (3.103) (2.289) - -

Λοιπά (21.540) (26.152) (1.587) (4.326)

Σύνολο (300.252) (329.252) (4.304) (107.192)

Κατανομή ανά λειτουργία

Κόστος Πωληθέντων (255.896) (276.736) - (90.547)

Έξοδα διάθεσης (20.438) (27.628) - (7.481)

Έξοδα διοίκησης (23.918) (24.888) (4.304) (9.164)

(300.252) (329.252) (4.304) (107.192)

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

29. Παροχές σε εργαζομένους 

Οι Παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως ακολούθως: 

  

01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

Μισθοί και ημερομίσθια (39.164) (42.900) (1.077) (8.024)

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης (9.176) (9.674) (172) (1.522)

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (Σημ. 25) (526) (1.516) (9) 2

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους μετά την συνταξιοδότηση (1.311) (1.383) (117) (259)

Σύνολο (Σημ. 28) (50.177) (55.474) (1.375) (9.804)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

 

 

30. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 
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Το Χρηματοοικονομικό (κόστος) / Έσοδα αναλύεται ως ακολούθως: 

 

01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

Χρηματοοικονομικά έξοδα

-Τραπεζικά δάνεια (878) (652) (136) (502)

-Ομολογιακό δάνειο (966) (454) - -

- Εγγυητικές (335) (297) - (8)

- Λοιπά (544) (756) (1) (353)

- Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές 72 38 - 136

(2.651) (2.121) (137) (726)

Χρηματοοικονομικά έσοδα

-Έσοδα τόκων από τράπεζες 571 582 13 4

- Λοιπά 365 1.908 - 41

935 2.490 13 45

Σύνολο (1.716) 369 (124) (681)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

31. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας και του Ομίλου για το έτος 2011 και 2010 αντίστοιχα ήταν: 

01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

Φόρος χρήσης (2.365) (4.310) - -

Αναβαλλόμενος φόρος (2.299) (1.481) (1.915) 447

Σύνολο (4.664) (5.791) (1.915) 447

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Επιπλέον η συσσωρευμένη πρόβλεψη για μελλοντική φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας και του 

Ομίλου σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ήταν με 31 Δεκεμβρίου 2011 και 31 

Δεκεμβρίου 2010 ως ακολούθως: 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις 2.127 1.573 - -

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Η Εταιρεία και οι Ελληνικές θυγατρικές του Ομίλου για την κλειόμενη χρήση του 2011 δεν έχουν 

σχηματίσει πρόσθετες προβλέψεις σχετικά με την χρήση του 2011 καθώς ο φορολογικός έλεγχος για τη 

κλειόμενη χρήση ήδη διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές τους. Κατά την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις. 
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01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

Κέρδη προ φόρων 5.825 4.519 (21.361) (4.367)

20% 24% 20% 24%

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς συντελεστές για 

τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες 1.165 (1.222) (4.272) 1.048

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο (2.010) 1.714 - 1.810

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 696 (2.965) - (1.455)

Διαφορές φορολογικών συντελεστών (151) (493) - (36)

Χρήση προηγούμενων αναγνωρισμένων ζημιών από φόρους (64) (923) - (920)

Φορολογικές ζημίες χρήσης (331) (342) 4.272 -

Λοιποί Φόροι / Λοιπές φορολογικές προσαρμογές (3.969) (1.559) (1.915) -

Σύνολο φόρων (4.664) (5.791) (1.915) 447

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Το 2010 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για τη χρήση 2008. Από τον 

έλεγχο προέκυψαν μη συμψηφιζόμενες προσαυξήσεις ΦΠΑ για μη ιδιοχρησιμοποίηση 

νεοαναγειρόμενου κτιρίου ποσού € 491.658 πληρωτέες σε 24 μηνιαίες δόσεις. Για το ανωτέρω έκτακτο 

ποσό δεν είχε σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη και έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της προηγούμενης 

χρήσης.  

Το ποσό των € 1.915 εκατ. στον αναβαλλόμενο φόρο της Εταιρείας αφορά κυρίως αντιστροφή 

σχηματισμένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης προερχόμενη από φορολογικές ζημιές 

προηγούμενων ετών για συμψηφισμό με ενδεχόμενα μελλοντικά κέρδη.   

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος έχει υπολογισθεί με βάση τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή της 

χρήσης 2011, 20% (2010, 24%) για τη μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές του εσωτερικού. Σχετικά με 

τις θυγατρικές της Εταιρείας όπου είναι εγκατεστημένες στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της 

τρέχουσας φορολογικής επιβάρυνσης εφαρμόζονται οι τοπικοί φορολογικοί συντελεστές. O φόρος επί 

των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε εάν 

χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρείας. 

Επιπλέον για τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας έχει ληφθεί υπόψη, στο βαθμό που αυτό 

απαιτείται, η αλλαγή των φορολογικών συντελεστών από τη χρήση 2011 από 24% σε 20%.     

  

 

 

 

 

32. Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) καθαρά 

Τα Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 
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01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

Έσοδα από μερίσματα 269 425 260 392

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 5 5 5 5

Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων 67 86 - -

Έσοδα από ενοίκια 506 357 3.000 2.196

Λοιπά 398 1.623 1.382 2.509

Σύνολο 1.246 2.495 4.647 5.102

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

33. Λοιπά κέρδη / (ζημιές) καθαρά 

Τα Λοιπά κέρδη / (ζημίες) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

Κέρδη / (ζημιές) από την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων (116) - (116) -

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (205) (55) (125) (55)

Κέρδη / (ζημίες) από μη αντισταθμιστικά παράγωγα 45 (44) - (148)

Aπομείωση αξίας θυγατρικών - - (21.533) -

Λοιπά (304) (134) 195 (77)

Σύνολο (580) (233) (21.579) (280)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

34. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις  

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν 

αναληφθεί, αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί για τον Όμιλο με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2011 είναι   € 701 

χιλ. 

Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων 

Ο Όμιλος μισθώνει μεταφορικά μέσα, ενσώματες ακινητοποιήσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό με 

λειτουργικές μισθώσεις. Τα συμβόλαια μίσθωσης εμπεριέχουν ρήτρες καθώς και δικαιώματα 

ανανέωσης. 

Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως εξής: 
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31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Έως 1 έτος 1.617 992 66 97

Από 1-5 έτη 4.379 2.870 44 113

5.996 3.861 110 212

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

35. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές 

εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της από τις 

οποίες δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 14.311 18.000 - -

Εγγυητικές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 2.544 - - -

Εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασμό θυγατρικών 25.849 28.565 81.365 28.565

Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προμηθευτές - 114 - -

Λοιπά 68.762 41.663 18.461 -

111.466 88.343 99.826 28.565

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Εκτός των ανωτέρω θεμάτων υπάρχουν και τα εξής συγκεκριμένα θέματα: 

(α) Σύμφωνα με την από ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου 2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της εταιρείας UNITEL Α.Ε., η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση, γιατί λόγω των 

επιχειρηματικών σχεδίων των μετόχων, δεν υφίσταται πλέον ο λόγος για τον οποίον συνεστήθη. 

(β) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές αφού παραμένουν 

ανέλεγκτες προηγούμενες φορολογικές χρήσεις. Η Σημείωση 40 παρουσιάζει τις ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις για κάθε εταιρία του Ομίλου. 

Επιπρόσθετα υπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις εταιριών του Ομίλου από τις οποίες η Διοίκηση 

εκτιμά ότι δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

36. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Ο δανεισμός θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου είναι εξασφαλισμένος με εγγυήσεις που έδωσε η 

Εταιρεία. Έως το τέλος της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρχαν υποθήκες και προσημειώσεις επί των 

οικοπέδων και κτιρίων της Εταιρείας και του Ομίλου.  

 

37. Μερίσματα  
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Δεν υφίσταται πρόταση για διανομή μερίσματος 

38. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

1/1/2011 έως 

31/12/2011

1/1/2010 έως 

31/12/2010

1/1/2011 έως 

31/12/2011

1/1/2010 έως 

31/12/2010

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών προς: 4.658 2.063 - 1.973

  -Unisystems Group - - - 950

  -Info Quest Technologies - - - 2

  -ACS - - - 79

  -iStorm - - - 96

  -iSquare - - - 51

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - 3

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 4.658 2.063 - 792

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 1.328 1.385 3.917 5.623

  -Unisystems Group - - 2.094 3.504

  -Info Quest Technologies - - 1.336 3

  -ACS - - - 42

  -iStorm - - 50 435

  -iSquare - - 165 353

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 273 191

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 6 60 - 20

  -Λοιπές συνδεόμενες 1.322 1.325 - 1.075

5.986 3.448 3.917 7.596

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών από: 1.118 1.053 - 4.628

  -Unisystems Group - - - 30

  -Info Quest Technologies - - - -

  -ACS - - - -

  -iStorm - - - 1

  -iSquare - - - 3.568

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 1.118 1.053 - 1.030

Αγορές υπηρεσιών από: 349 88 237 522

  -Unisystems - - 20 239

  -Info Quest Technologies - - 216 -

  -ACS - - 1 259

  -iStorm - - - -

  -iSquare - - - -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 349 88 24

1.467 1.142 237 5.149

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης3.307 4.652 308 535

3.307 4.652 308 535

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

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Απαιτήσεις από:

  -Unisystems Group - - 204 362

  -Info Quest Technologies - - 49 -

  -ACS - - - 10

  -iStorm - - 233

  -iSquare - - 2 8

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 21 2.900

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 134 134 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 1.208 572 - -

1.341 706 276 3.513

Υποχρεώσεις προς :

  -Unisystems Group - - 203 -

  -Info Quest Technologies - - 214 -

  -ACS - - -

  -iStorm - - - -

  -iSquare - - 27 -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 1.950 1.950

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 450 275 1 -

450 275 2.396 1.950

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -- - - -

v)   Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 

μέλη της διοίκησης - - - -

vi)   Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 

και μέλη της διοίκησης - - - -

Η ΕΤΑΙΡΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται 

σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη. 

 

39. Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά και μειωμένα 

Τα βασικά και μειωμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους/ (ζημιάς) 

που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών 

στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την 

επιχείρηση. 
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Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

1/1/2011 έως 

31/12/2011

1/1/2010 έως 

31/12/2010

Κέρδη/ (Ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν 

στους μετόχους της μητρικής 1.525 (846)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ. τεμάχια) 48.118 48.440

Βασικά και μειωμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,0317 (0,0175)

O ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Διακοπείσες δραστηριότητες 

1/1/2011 έως 

31/12/2011

1/1/2010 έως 

31/12/2010

(Ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες που αναλογούν στους 

μετόχους της μητρικής - -

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ. τεμάχια) 48.118 48.440

Βασικά και μειωμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) - -

O ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Σύνολο συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων 

1/1/2011 έως 

31/12/2011

1/1/2010 έως 

31/12/2010

Κέρδη/ (Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 1.525 (846)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ. τεμάχια) 48.118 48.440

Βασικά και μειωμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,0317 (0,0175)

O ΟΜΙΛΟΣ

 

 

40. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους 

Ελεγκτές, εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνται να λαμβάνουν 

«Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Το ως άνω 

πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή 

ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  Κατόπιν της ολοκλήρωσης του 

φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση 
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Φορολογικής Συμμόρφωσης», που συνοδεύεται από το Προσάρτημα Αναλυτικών Πληροφοριακών 

Στοιχείων. Το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης των 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η προαναφερθείσα 

Έκθεση και το οικείο Προσάρτημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από το 

Νόμιμο Ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.  Το Υπουργείο Οικονομικών στη συνέχεια θα επιλέξει δείγμα 

εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για φορολογικό επανέλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές 

υπηρεσίες του Υπουργείου.  Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι 

μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 έως και 2010. 

Για τη κλειόμενη χρήση 2011, ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την ελεγκτική εταιρεία 

PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Από τη διεξαγωγή αυτού του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της 

Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που έχουν 

καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Όσον αφορά στις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, αυτές δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές 

αρχές, για τις ακόλουθες χρήσεις και ως εκ τούτου, οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις 

αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου μέχρι και τη χρήση του 2010 είναι οι 

εξής: 
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Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο 

ποσοστό 

συμμετοχής

Έμμεσο 

ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενοποίησης

Ανέλεγκτες 

Φορολογικά 

Χρήσεις

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

* Unisystems Α.Ε. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010

- Unisystems Belgium S.A. Βέλγιο 99,84% 100,00% Ολική 2009-2010

- Φαστ Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010

- Parkmobile Hellas A.E. Ελλάδα 40,00% 40,00% Καθαρή Θέση 2007-2010

- Info-Quest Cyprus Ltd 100,00% 100,00% Ολική 2007-2010

- Unisystems Information Technology Systems SRL Ρουμανία 100,00% 100,00% Ολική 2007-2010

- Unisystems Bulgaria Ltd Βουλγαρία 100,00% 100,00% Ολική 2009-2010

* ACS A.E. Ελλάδα 99,68% 99,68% Ολική 2009-2010

- ACS Courier SH.p.k. Αλβανία 100,00% 99,68% Ολική 2005-2010

* Quest Ενεργειακή Κτηματική ΑΕΒΕ Ελλάδα 55,00% 55,00% Ολική 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος ΕΠΕ Ελλάδα 20,00% 11,00% Καθαρή Θέση 2010

- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία Α.Ε. Ελλάδα 97,88% 53,83% Ολική 2010

- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε. Ελλάδα 97,88% 53,83% Ολική 2010

- Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε. Ελλάδα 90,00% 49,50% Ολική 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 18,67% 10,27% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Καρύστου Δίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 18,67% 10,27% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 18,67% 10,27% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 18,67% 10,27% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Διστόμου μεγάλο πλάι ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2010

- Quest Αιολική Σιδηροκάστρου Χορτερό ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2010

- Quest Solar Αλμυρού ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2010

- Quest Solar Χαλκιδικής Ενεργειακή μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ελλάδα 100,00% 55,00% Ολική 2010

- Αιολικό Πάρκο Δράμας ΕΠΕ Ελλάδα 90,00% 49,50% Ολική -

- Quest Solar Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ελλάδα 100,00% 55,00% Ολική 2010

- Ισχύς Μακεδονία Α.Ε. Ελλάδα 51,00% 28,05% Ολική -

- Ανεμοπύλη Ελληνογαλλική ΑΕΒΕ Ελλάδα 50,00% 27,50% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 77,45% 21,30% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,27% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος ΕΠΕ Ελλάδα 77,48% 21,31% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 77,48% 21,31% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,27% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,27% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,30% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 77,45% 21,30% Καθαρή Θέση 2010

- Quest Αιολική Καρύστου Δίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,27% Καθαρή Θέση 2010

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2004-2010

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2006-2010

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2004-2010

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 2 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2004-2010

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 3 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2006-2010

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 4 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2006-2010

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 5 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2010

* Unitel Hellas A.E. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2007-2010

* I Square A.E. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010

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

 - Rainbow Εκπαιδευτικό κέντρο ΕΠΕ Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010

* iStorm Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010

* QuestOnLine A.E. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010

* Άμεσες Συμμετοχές

** Μητρική Εταιρεία  

 

Ειδικότερα, για τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα, ο φορολογικός 

έλεγχος της κλειόμενης χρήσης 2011 ήδη διενεργείται από τις ακόλουθες ελεγκτικές εταιρείες: 
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Επωνυμία Ελεγκτική εταιρεία

- Unisystems Α.Ε. PricewaterhouseCoopers Α.Ε. 

- Parkmobile Hellas A.E. Δεν ελέγχεται

- ACS A.E. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

- Quest Ενεργειακή Κτηματική ΑΕΒΕ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία Α.Ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

- Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Καρύστου Δίστρατα ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Μαρμαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Διστόμου μεγάλο πλάι ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Αιολική Σιδηροκάστρου Χορτερό ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Solar Αλμυρού ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Quest Solar Χαλκιδικής Ενεργειακή μονοπρόσωπη ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- Αιολικό Πάρκο Δράμας ΕΠΕ Υπερδωδεκάμηνη

- Quest Solar Α.Β.Ε.Τ.Ε. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

- Ισχύς Μακεδονία Α.Ε. Δεν ελέγχεται

- Ανεμοπύλη Ελληνογαλλική ΑΕΒΕ Δεν ελέγχεται

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ Δεν ελέγχεται

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ Δεν ελέγχεται

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 1 ΕΕ Δεν ελέγχεται

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 2 ΕΕ Δεν ελέγχεται

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 3 ΕΕ Δεν ελέγχεται

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 4 ΕΕ Δεν ελέγχεται

- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟΔΟΠΗ 5 ΕΕ Δεν ελέγχεται

- Unitel Hellas A.E. Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.

- I Square A.E. PricewaterhouseCoopers Α.Ε. 

- Info-Quest Technologies A.E. PricewaterhouseCoopers Α.Ε. 

 - Rainbow Εκπαιδευτικό κέντρο ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- iStorm Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Grant Thornton Α.Ε.

- QuestOnLine A.E. Grant Thornton Α.Ε.  

 

Κατά την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων φορολογικών ελέγχων, η διοίκηση της Εταιρείας δεν 

αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που έχουν καταχωρηθεί 

και απεικονίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές. 

Ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη κατά περίπτωση και κατά εταιρεία έναντι πιθανών πρόσθετων φόρων. 

Στην προηγούμενη χρήση του 2010 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για 

τη χρήση 2008. Από τον έλεγχο προέκυψαν μη συμψηφιζόμενες προσαυξήσεις ΦΠΑ για μη 

ιδιοχρησιμοποίηση νεοαναγειρόμενου κτιρίου ποσού € 491.658 πληρωτέες σε 24 μηνιαίες δόσεις. Για 

το ανωτέρω έκτακτο ποσό δεν είχε σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη και έχει επιβαρύνει τα 

αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.  
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41. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: Ομίλου 1274, Εταιρείας 23 

και στο τέλος της προηγούμενης χρήσης: Ομίλου 1.280, Εταιρείας 22. 

 

42. Επιχειρηματικές Συνενώσεις 

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης του 2011 η κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία 

«Unisystems A.E.» προχώρησε στην εξαγορά του 100% της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΣΤ 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». Η προκύπτουσα υπεραξία της ανωτέρω εξαγοράς προσδιορίσθηκε με βάση την 

λογιστική αξία της εξαγορασθείσας και ήταν προσωρινή. Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας, η 

κατανομή του τιμήματος εξαγοράς (PPA) καθώς και η οριστικοποίηση της προκύπτουσας υπεραξίας 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 - Συνενώσεις Επιχειρήσεων παρουσιάζεται παρακάτω: 

Ανάλυση τιμήματος εξαγοράς :

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

 - Συνολικό τίμημα για το σύνολο της συμμετοχής 1.290  
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Λογιστικές 

αξίες

Προσαρμογές 

εύλογης αξίας
Εύλογες αξίες

Περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8 411 419

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 204 0 204

Διαθέσιμα 984 0 984

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.196 411 1.607

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 317 0 317

Σύνολο υποχρεώσεων 317 0 317

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 879 411 1.290

Ποσοστό (%) που αποκτήθηκε 100,00%

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που αποκτήθηκαν 1.290

Συνολικό τίμημα που καταβλήθηκε 1.290

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν 1.290

Οριστική προκύπτουσα υπεραξία 0

Τίμημα που καταβλήθηκε 1.290

Ταμειακά διαθέσιμα κατά την ημερομηνία απόκτησης 984

Καθαρή ταμειακή εκροή 306  

Την 15
η
 Σεπτεμβρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας «Unisystems A.E.»  

αποφάσισε τη συγχώνευσή της με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΣΤ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος 

Εμπορική Εισαγωγική Εξαγωγική Εταιρεία Η/Υ», δια απορροφήσεως αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.) και ορίζει ως ισολογισμό 

μετασχηματισμού της απορροφούμενης, τον ισολογισμό της 30ης Σεπτεμβρίου 2011.   

 

43.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 04.01.2012, σε εφαρμογή της από 16.4.2010 απόφασης της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα 

με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, αποφάσισε ότι στο χρονικό διάστημα μεταξύ 01.01.2012 και 

16.04.2012 θα προβεί σε αγορά μέχρις ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ιδίων μετοχών, με κατώτατη 

τιμή αγοράς πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50) και ανώτατη πέντε ευρώ (€ 5,00) ανά μετοχή. 

Από την 1
η
 Ιανουαρίου 2012 μέχρι και σήμερα (28 Μαρτίου 2012), η Εταιρεία έχει προβεί σε αγορά 

45.600 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας ευρώ 32 χιλ. με μέση τιμή ευρώ 0,70 ανά μετοχή.  
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Η εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε σύμφωνα με το νόμο 3556/2007 (άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και 

άρθρο 21), την απόφαση 1/434/3.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το αρ. 13 του νόμου 

3340/2005, δημοσιοποίησε 1) ότι ο κ .Θεόδωρος Φέσσας Πρόεδρος της Εταιρείας, προέβη στις 

06/02/2012 σε πώληση 1.350.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 

270.000 €, μέσω εντολής διακανονισμού εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC transaction), με 

αποτέλεσμα οι συνολικές μετοχές του και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων του να μεταβληθούν από 

25.787.420 (ποσοστό 52,95%) σε 24.437.420 (ποσοστό 50.17 %) και 2) ότι η κα Ευτυχία Κουτσουρέλη 

Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, προέβη στις 06/02/2012 στην αγορά των ως άνω 1.350.000 κοινών 

ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 270.000 €, μέσω εντολής διακανονισμού 

εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC transaction), με αποτέλεσμα οι συνολικές μετοχές της και τα 

αντίστοιχα δικαιώματα ψήφων της να μεταβληθούν από 10.682.972 (ποσοστό 21,93%) σε 12.032.972 

(ποσοστό 24,71%). 

Δεν προέκυψαν περαιτέρω σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού. 
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Πληροφορίες άρθρου 10 ν.3401/2005 

Ακολουθούν οι πληροφορίες του άρθρου 10 του ν.3401/2005 τις οποίες η Εταιρεία δημοσίευσε κατά 

την διάρκεια της χρήσης 2011 και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr), 

καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).  

Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Θέμα

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. 

στα πλαίσια προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις

Ανακοίνωση συγκρότησης σε σώμα νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Info-Quest A.E.Β.Ε. 

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 21 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 24 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών.

Τρίτη, 25 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 26 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 27 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος για την 

Απόσχιση Κλάδου

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 1 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Ανακοίνωση 

Τετάρτη, 2 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 3 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 4 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 7 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 8 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αλλαγή επωνυμίας & διακριτικού τίτλου Eταιρείας 

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

 

http://www.ase.gr/
http://www.quest.gr/
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Παρασκευή, 11 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 15 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών.

Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών 

Πέμπτη, 17 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 23 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 24 Φεβρουάριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 1 Μάρτιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών.

Τρίτη, 8 Μάρτιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 8 Μάρτιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 14 Μάρτιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών.

Τρίτη, 15 Μάρτιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 16 Μάρτιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 24 Μάρτιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Οικονομικά αποτελέσματα 1/1 - 31/12/2010 του Ομίλου

Πέμπτη, 31 Μάρτιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 4 Απρίλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 5 Απρίλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 7 Απρίλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και 

Επιτροπής Ελέγχου

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών.

Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 2 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών
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Τρίτη, 3 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 5 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Ανακοίνωση

Πέμπτη, 5 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 6 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 9 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 10 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών 

Τρίτη, 10 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 11 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 13 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 18 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 19 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Παρασκευή, 20 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 26 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Δελτίο Τύπου - Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2011

Πέμπτη, 26 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού

Παρασκευή, 27 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 30 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 31 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 31 Μάιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 3 Ιούνιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 6 Ιούνιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 8 Ιούνιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 10 Ιούνιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 15 Ιούνιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 16 Ιούνιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Παρασκευή, 17 Ιούνιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών
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Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 22 Ιούνιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 28 Ιούνιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 5 Ιούλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Ανακοίνωση 

Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Ανακοίνωση

Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών 

Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών 

Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 26 Ιούλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 3 Αύγουστος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 4 Αύγουστος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 9 Αύγουστος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 23 Αύγουστος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 25 Αύγουστος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: 

Γνωστοποίηση συναλλαγών

Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών
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Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Δελτίο Τύπου - Οικονομικά αποτελέσματα Α εξαμήνου 2011 

Δευτέρα, 29 Αύγουστος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 30 Αύγουστος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 31 Αύγουστος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 1 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 2 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 6 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 7 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 8 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 9 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 14 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 20 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 28 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού

Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Πέμπτη, 29 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Ανακοίνωση

Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 3 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 4 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 5 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 6 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών
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Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Θέμα

Παρασκευή, 7 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Παρασκευή, 7 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 10 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 12 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 17 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 19 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 21 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 24 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 25 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 7 Νοέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 8 Νοέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 11 Νοέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 17 Νοέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 21 Νοέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 24 Νοέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Δελτίο τύπου οικονομικών αποτελεσμάτων 9μήνου 2011

Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας 

της μετοχής και καταβολή μετρητών στους Μετόχους

Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 2 Δεκέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 7 Δεκέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 12 Δεκέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τετάρτη, 14 Δεκέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών
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Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Θέμα

Πέμπτη, 15 Δεκέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 20 Δεκέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Παρασκευή, 23 Δεκέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

Πέμπτη, 29 Δεκέμβριος 2011
Γνωστοποίηση συναλλαγών & λοιπές 

ανακοινώσεις
Αγορά ιδίων μετοχών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

 της 31ης Δεκεμβρίου 2011 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 

δηλώνεται διαφορετικά) 

 

δ 

- 130 - 

 



 

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

 της 31ης Δεκεμβρίου 2011 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 

δηλώνεται διαφορετικά) 

 

δ 

- 131 - 

 

 

 

 

 

Στοιχεία και Πληροφορίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 

 της 31ης Δεκεμβρίου 2011 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 

δηλώνεται διαφορετικά) 

 

δ 

- 132 - 

 

 

 

 

 

 

 



Äéáêïðåßóåò 
äñáóôçñéüôçôåò

 98.684 
 8.137 

 (2.207)
 (2.750)
 (2.750)

- 
 (2.750)

(0,0568)
 (1.346)

Óýíïëï
 98.684 
 8.137 

 (3.799)
 (4.367)
 (3.920)

(226)
 (4.146)

(0,0809)
 (1.886)

1/1 - 31/12/2010

Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. Ï ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÔÏ ÌÅËÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.

ÊáëëéèÝá, 28 Ìáñôßïõ 2012

Ï Ä/ÍÔÇÓ ×ÑÇÌÁÔÏÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÕ 
ÅËÅÃ×ÏÕ ÏÌÉËÏÕ

Ç Ä/ÍÔÑÉÁ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

1/1 - 31/12/2011

Óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò ÷ñÞóçò áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2011 Ýùò 31 Äåêåìâñßïõ 2011 
ÄçìïóéåõìÝíá âÜóåé ôïõ ê.í. 2190 áñ.135 ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõíôÜóïõí åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò åíïðïéçìÝíåò êáé ìç, êáôÜ ôá Ä.Ð.×.Á.

Ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò, ðïõ ðñïêýðôïõí áðü ôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, óôï÷åýïõí óå ìéá ãåíéêÞ åíçìÝñùóç ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò Quest Óõììåôï÷þí A.E. (Eôáéñåßá) êáé ôïõ ÏÌÉËÏÕ Quest Óõììåôï÷þí Á.Å. 
Óõíéóôïýìå åðïìÝíùò óôïí áíáãíþóôç, ðñéí ðñïâåß óå ïðïéïõäÞðïôå åßäïõò åðåíäõôéêÞ åðéëïãÞ Þ Üëëç óõíáëëáãÞ ìå ôçí Åôáéñåßá, íá áíáôñÝîåé óôçí äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ ôçò, üðïõ áíáñôþíôáé ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò êáèþò êáé ç Ýêèåóç åëÝã÷ïõ ôïõ íüìéìïõ ïñêùôïý åëåãêôÞ ëïãéóôÞ.  

Áñìüäéá Áñ÷Þ: Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò, Äéåýèõíóç Áíùíýìùí Åôáéñåéþí êáé Ðßóôåùò
Çìåñïìçíßá Ýãêñéóçò ôùí åôÞóéùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí áðü ôï Ä.Ó.: 28 Ìáñôßïõ 2012
Ïñêùôüò åëåãêôÞò ëïãéóôÞò: ÄÝóðïéíá Ìáñßíïõ (Á.Ì. ÓÏÅË 17681)
ÅëåãêôéêÞ åôáéñåßá: PRICEWATERHOUSECOOPERS Áíþíõìç ÅëåãêôéêÞ Åôáéñåßá
Ôýðïò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ åëåãêôÞ: Ìå óýìöùíç ãíþìç
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ åôáéñåßáò: www.quest.gr

Ðñüåäñïò Ä.Ó. - åêôåëåóôéêü ìÝëïò
Áíôéðñüåäñïò Ä.Ó. - ÁíåîÜñôçôï ìÝëïò - ìç åêôåëåóôéêü
Ä/íùí Óýìâïõëïò - åêôåëåóôéêü ìÝëïò
Åêôåëåóôéêü ìÝëïò
ÁíåîÜñôçôï ìÝëïò - ìç åêôåëåóôéêü
ÁíåîÜñôçôï ìÝëïò - ìç åêôåëåóôéêü
ÁíåîÜñôçôï ìÝëïò - ìç åêôåëåóôéêü

Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ:

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇÓ ÈÅÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò €)

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Éäéï÷ñçóéìïðïéïýìåíá åíóþìáôá ðÜãéá óôïé÷åßá
Åðåíäýóåéò óå áêßíçôá
¢õëá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá
Åðåíäýóåéò 
ËïéðÜ ìç êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá
ÁðïèÝìáôá
AðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò
ËïéðÜ êõêëïöïñïýíôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ
ÉÄÉÁ ÊÅÖÁËÁÉÁ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï
Áðïèåìáôéêü õðÝñ ôï Üñôéï
ËïéðÜ óôïé÷åßá Éäßùí Êåöáëáßùí
Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí éäéïêôçôþí ìçôñéêÞò (á)
Äéêáéþìáôá Ìåéïøçößáò (â)
Óýíïëï Éäßùí Êåöáëáßùí (ã) = (á)+(â) 
Ìáêñïðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò
ÐñïâëÝøåéò / ËïéðÝò ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
Âñá÷õðñüèåóìåò äáíåéáêÝò õðï÷ñåþóåéò
ÐñïìçèåõôÝò
ËïéðÝò Âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (ä)
ÓÕÍÏËÏ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ ÊÁÉ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÙÍ (ã) + (ä)

31/12/2011
73.500 
 8.196 

 28.203 
 9.721 

 10.309 
 15.428 
 93.054 
 92.711 

 331.122 

 29.223 
 40.128 

 117.605 
 186.956 

 8.478 
 195.434 
 22.611 
 14.555 
 26.976 
 29.558 
 41.987 

 135.688 
 331.122 

31/12/2010
67.366 
 8.205 

 28.616 
 11.331 
 12.456 
 22.538 

 108.113 
 72.258 

 330.885 

 34.093 
 40.128 

 118.585 
 192.806 

 7.672 
 200.479 

 8.525 
 12.566 
 8.700 

 39.979 
 60.634 

 130.404 
 330.885 

31/12/2011
40.168 

 - 
 29 

 110.651 
 3.544 

 - 
 347 

 13.651 
 168.391 

 29.223 
 40.128 
 95.147 

 164.498 
 - 

 164.498 
 - 

 694 
 - 

 2.733 
 466 

 3.893 
 168.391 

31/12/2010
40.981 

 - 
 - 

 137.787 
 5.407 

 - 
 6.109 

 14.361 
 204.643 

 34.093 
 40.128 

 119.755 
 193.976 

 - 
 193.976 

 - 
 204 

 4.126 
 2.363 
 3.974 

 10.667 
 204.643 

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÉÄÉÙÍ ÊÅÖÁËÁÉÙÍ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò )€

Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí Ýíáñîçò ÷ñÞóçò (1/1/2011 êáé 1/1/2010 áíôßóôïé÷á) 
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò 
ÁãïñÝò éäßùí ìåôï÷þí
ÅíóùìÜôùóç íÝùí èõãáôñéêþí êáé ìåôáâïëÞ ðïóïóôþí óå Þäç õðÜñ÷ïõóåò
Ìåßùóç Ìåôï÷éêïý Êåöáëáßïõ ÌçôñéêÞò
Óýíïëï éäßùí êåöáëáßùí ëÞîçò  (31/12/2011 êáé 31/12/2010 áíôßóôïé÷á)÷ñÞóçò

31/12/2011
200.479 

 (726)
 (301)

 852 
 (4.871)

 195.433 

31/12/2010
198.666 
 (1.498)

 (300)
 3.611 

 - 
 200.479 

31/12/2011
193.976 

 (24.307)
 (301)

 - 
 (4.871)

 164.498 

31/12/2010
198.423 
 (4.146)

 (300)
 - 
 - 

 193.976 

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò )€

¸ììåóç ÌÝèïäïò

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 
ÊÝñäç / (æçìéÝò) ðñï öüñùí (óõíå÷éæüìåíåò äñáóôçñéüôçôåò)
(ÆçìéÝò) ðñï öüñùí (äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò)
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
ÁðïóâÝóåéò 
ÐñïâëÝøåéò
ÁðïôåëÝóìáôá (Ýóïäá, Ýîïäá, êÝñäç êáé æçìéÝò) åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá
ËïéðÜ
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ 
êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Måßùóç / (áýîçóç) áðïèåìÜôùí
Måßùóç / (áýîçóç)  áðáéôÞóåùí
Áýîçóç / (ìåßùóç) õðï÷ñåþóåùí (ðëçí äáíåéáêþí)
Ìåßïí:
×ñåùóôéêïß ôüêïé êáé óõíáöÞ Ýîïäá êáôáâåâëçìÝíá
ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé
ËåéôïõñãéêÝò ñïÝò áðü äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò
Óýíïëï åéóñïþí/ (åêñïþí) áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á)
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 
Áðüêôçóç èõãáôñéêþí, óõããåíþí, êïéíïðñáîéþí êáé ëïéðþí åðåíäýóåùí
Ðþëçóç èõãáôñéêþí, óõããåíþí, êïéíïðñáîéþí êáé ëïéðþí åðåíäýóåùí
ÁãïñÜ åíóþìáôùí êáé Üõëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí
ÅéóðñÜîåéò áðü ðùëÞóåéò åíóþìáôùí êáé Üõëùí ðáãßùí óôïé÷åßùí
ÅéóðñÜîåéò áðü ìåßùóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ èõãáôñéêþí êáé óõããåíþí
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò
Ìåñßóìáôá åéóðñá÷èÝíôá
ÅðåíäõôéêÝò ñïÝò áðü äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò
Óýíïëï åéóñïþí/ (åêñïþí) áðü åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â)
×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò 
ÅéóðñÜîåéò áðü åêäïèÝíôá/ áíáëçöèÝíôá äÜíåéá
ÅîïöëÞóåéò äáíåßùí
Åßóðñáîç ìåñéäßïõ ìåéïøçößáò óôçí áýîçóç ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ èõãáôñéêÞò
Ìåßùóç Ìåôï÷éêïý Êåöáëáßïõ ÌçôñéêÞò ìå åðéóôñïöÞ ìåôñçôþí óå Ìåôü÷ïõò
ÁãïñÝò éäßùí ìåôï÷þí
¸îïäá áýîçóçò ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ Info-Quest Technologies
×ñçìáôïäïôéêÝò ñïÝò áðü äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò
Óýíïëï åéóñïþí/ (åêñïþí) áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã)
ÊáèáñÞ áýîçóç/ (ìåßùóç) óôá ôáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ÷ñÞóçò (á)+(â)+(ã)
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá Ýíáñîçò 
ÔáìéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá ëÞîçò 

÷ñÞóçò
÷ñÞóçò

1/1-31/12/2011
5.825 

 - 

 4.777 
 527 

 (469)
 2.651 

 (5)

 7.135 
 20.618 

 (27.042)

 (2.651)
 (3.349)

 - 
 8.017 

(336)
 28 

 (10.442)
 384 

 - 
 935 
 269 

 - 
 (9.162)

36.488 
 (4.126)

 450 
 (4.871)

 (301)
 (463)

 - 
 27.177 
 26.032 
 22.882 
 48.911 

1/1-31/12/2010
4.519 

 - 

 5.001 
 380 

 (2.268)
 2.121 

 (5)

 161 
 30.726 
 (8.619)

 (2.121)
 (3.678)

 - 
 26.217 

(452)
 - 

 (15.411)
 91 

 302 
 2.490 

 392 
 - 

 (12.588)

- 
 (15.333)

 3.674 
 - 

 (300)
 - 
 - 

 (11.959)
 1.669 

 21.212 
 22.882 

1/1-31/12/2011
(21.361)

 - 

 707 
 9 

 21.304 
 137 
 (5)

 - 
 5.829 

 (2.652)

 (137)
 1 
 - 

 3.832 

(564)
 28 

 (634)
 908 

 5.019 
 13 

 260 
 - 

 5.030 

 - 
 (4.126)

 - 
 (4.871)

 (301)
 - 
 - 

 (9.297)
 (435)
 1.248 

 812 

1/1-31/12/2010
(1.618)
 (2.750)

 1.417 
 (10)

 (244)
 71 
 (5)

 - 
 (5.899)

 4.830 

 (71)
 (98)

 28.549 
 24.173 

(5.084)
 - 

 (1.518)
 67 

 - 
 45 

 392 
 39 

 (6.059)

8.972 
 - 
 - 
 - 

 (300)
 - 

 (26.418)
 (17.745)

 370 
 877 

 1.248 

ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ ÌÇ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÓÕÍÏËÉÊÏÕ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò )€

Êýêëïò åñãáóéþí
ÌéêôÜ êÝñäç / (æçìéÝò)
ÊÝñäç/ (æçìéÝò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 
ÊÝñäç/ (æçìéÝò) ðñï öüñùí 
ÊÝñäç/ (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò (Á)
   - ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò
   - Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò
ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Â)
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Á) + (Â)
  êáôáíÝìïíôáé óå:
  - ÉäéïêôÞôåò ìçôñéêÞò
  - Äéêáéþìáôá ìåéïøçößáò
ÊÝñäç/ (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ (óå )
ÊÝñäç/ (æçìéÝò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí êáé óõíïëéêþí áðïóâÝóåùí 

€

1/1 - 31/12/2011
307.333 
 51.437 
 8.060 
 5.825 
 1.161 
 1.525 
 (364)

 (1.886)
 (726)

 
(362)
 (364)

0,0317 
 12.828 

1/1 - 31/12/2010
331.463 
 54.727 
 4.296 
 4.519 

 (1.272)
 (846)
 (426)
(226)

 (1.498)
 

(1.072)
 (426)

(0,0175)
 9.297 

Êýêëïò åñãáóéþí
ÌéêôÜ êÝñäç / (æçìéÝò)
ÊÝñäç/ (æçìéÝò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 
ÊÝñäç/ (æçìéÝò) ðñï öüñùí 
ÊÝñäç/ (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò (Á)
ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Â)
ÓõãêåíôñùôéêÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá ìåôÜ áðü öüñïõò (Á) + (Â)
ÊÝñäç/ (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ (óå )
ÊÝñäç/ (æçìéÝò) ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí, åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí êáé óõíïëéêþí áðïóâÝóåùí 

€

 - 
 - 

 82 
 (21.361)
 (23.276)

(1.031)
 (24.307)
(0,4837)

 789 

Óõíå÷éæüìåíåò 
äñáóôçñéüôçôåò

 - 
 - 

 (1.592)
 (1.618)
 (1.171)

(226)
 (1.396)

(0,0242)
 (541)

1. Ïé åôáéñåßåò ôïõ Ïìßëïõ, ðïõ ðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, ìå ôéò áíôßóôïé÷åò äéåõèýíóåéò ôïõò, ôá ðïóïóôÜ óõììåôï÷Þò, ôç 
ìÝèïäï åíïðïßçóçò êáé ôéò áíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò ôïõò ðáñáôßèåíôáé áíáëõôéêÜ óôçí óçìåßùóç 40 ôçò ÅôÞóéáò ÏéêïíïìéêÞò ̧ êèåóçò ôïõ Ïìßëïõ. 2. Óôéò 
åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò êëåé-üìåíçò ÷ñÞóçò åíóùìáôþèçêå åíþ äåí åß÷å åíóùìáôùèåß ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñÞóç ç åôáéñåßá  Öáóô ÅëëÜò Á.Å. 
(ëüãù åîáãïñÜò) êáé ç åôáéñåßá Áéïëéêü ðÜñêï ÄñÜìáò ÅÐÅ (ëüãù ßäñõóçò) 3. Åðß ôùí ðáãßùí óôïé÷åßùí äåí õößóôáíôáé åìðñÜãìáôá âÜñç.  4. Áñéèìüò 
áðáó÷ïëïýìåíïõ ðñïóùðéêïý óôï ôÝëïò ôçò êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò: Eôáéñåßáò 23, Ïìßëïõ 1.274 êáé óôï ôÝëïò ôçò ðñïçãïýìåíçò ÷ñÞóçò: Eôáéñåßáò 22, Ïìßëïõ 1.280. 
5.  Ïé ðÜóçò öýóåùò óõíáëëáãÝò (Ýóïäá êáé Ýîïäá) óùñåõôéêÜ áðü ôçí Ýíáñîç ôçò ÷ñÞóçò êáé ôá õðüëïéðá ôùí áðáéôÞóåùí êáé õðï÷ñåþóåùí ôçò Åôáéñåßáò êáé ôïõ 
Ïìßëïõ óôç ëÞîç ôçò êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò ðïõ Ý÷ïõí ðñïêýøåé áðü óõíáëëáãÝò ôïõò ìå ôá óõíäåäåìÝíá ìÝñç, üðùò áõôÜ ïñßæïíôáé óôï ÄËÐ 24, ìå äéá-êñéôÞ 
ðáñÜèåóç ôùí óõíïëéêþí áìïéâþí ôùí äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí êáé ìåëþí ôçò äéïßêçóçò, ôùí óõíáëëáãþí ôïõò, êáèþò êáé ôùí áðáéôÞóåùí êáé õðï÷ñåþóåùí ôïõò, 
Ý÷ïõí ùò åîÞò:

(ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ÷éëéÜäåò )
á)   ̧ óïäá
â)   ̧ îïäá / ÁãïñÝò áðïèåìÜôùí
ã)   ÁðáéôÞóåéò
ä)   Õðï÷ñåþóåéò 
å)   ÓõíáëëáãÝò êáé áìïéâÝò äéåõèõíôéêþí óôåëå÷þí & ìåëþí ôçò äéïßêçóçò
óô)   ÁðáéôÞóåéò áðü äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò äéïßêçóçò
æ)   Õðï÷ñåþóåéò ðñïò ôá äéåõèõíôéêÜ óôåëÝ÷ç êáé ìÝëç ôçò äéïßêçóçò

€ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ
5.986
1.467
1.341

450
3.307

 - 
 - 

ÌÇ ÅÍÏÐÏÉÇÌÅÍÁ
3.917

237
276

2.396
308

 - 
 - 

6. Ôá êÝñäç áíÜ ìåôï÷Þ õðïëïãßóôçêáí ìå âÜóç ôï ìÝóï óôáèìéóìÝíï áñéèìü ôùí ìåôï÷þí óå êõêëïöïñßá. 7.  Ôá ðïóÜ ôùí ðñïâëÝøåùí ðïõ Ý÷ïõí ó÷çìáôéóèåß ìÝ÷ñé 
ôç ëÞîç ôçò êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò ãéá: ÁíÝëåãêôåò öïñïëïãéêÜ ÷ñÞóåéò åßíáé ãéá ôïí ¼ìéëï  2.127 ÷éë. Ôï ýøïò ôùí óõóóùñåõìÝíùí ðñïâëÝøåùí áðïæçìßùóçò 
ðñïóùðéêïý óôï ôÝëïò ôçò êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò Þôáí ãéá ôïí ¼ìéëï  4.825 ÷éë. êáé ãéá ôçí Åôáéñåßá  134 ÷éë. ÅðéðëÝïí ôï ýøïò ôçò óõóóùñåõìÝíçò ðñüâëåøçò 
åðéóöáëþí áðáéôÞóåùí óôï ôÝëïò ôçò êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò åßíáé ãéá ôïí ¼ìéëï  27.633 ÷éë. êáé ç ó÷çìáôéóèÞóá ðñüâëåøç ãéá áðáîßùóç áðïèåìÜôùí óå åðßðåäï 
Ïìßëïõ áíÝñ÷åôáé óå ðïóü  2.093 ÷éë. 8.  Óôçí êëåéüìåíç ÷ñÞóç êáôá÷ùñÞèçêå óôá "ËïéðÜ óõíïëéêÜ Ýóïäá / (æçìéÝò) ìåôÜ áðü öüñïõò" óôïí ¼ìéëï êáé óôçí 
Åôáéñåßá ðïóü ýøïõò  (1.031) ÷éë. ôï ïðïßï áöïñÜ ðñüâëåøç õðïôßìçóçò óõììåôï÷þí óå äéáèÝóéìá ðñïò ðþëçóç ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ óôïé÷åßá, óôçí ðñïçãïýìåíç 
÷ñÞóç Þôáí ðïóü  (226) ÷éë. ÅðéðëÝïí óôïí ¼ìéëï Ý÷åé êáôá÷ùñçèåß ðïóü ýøïõò  (855) ÷éë. ðïõ áöïñÜ áðïôßìçóç ðáñáãþãïõ ÷ñçìáôïïéêïíïìéêïý ðñïéüíôïò 
áíôáëëáãÞò åðéôïêßïõ. 9. Ï ¼ìéëïò Ý÷åé åðåíäýóåéò óôéò ïðïßåò ç óõììåôï÷Þ ôïõ êõìáßíåôáé áíÜìåóá óôï 20% êáé 50%, åíôïýôïéò äåí åßíáé óå èÝóç íá áóêÞóåé 
óçìáíôéêÞ åðéññïÞ óå áõôÝò, áöïý ïé ëïéðïß ìÝôï÷ïé åßôå ìåìïíùìÝíá åßôå óå óõìöùíßá ìåôáîý ôïõò ôéò åëÝã÷ïõí. Ãéá ôï ëüãï áõôü, ï ¼ìéëïò ôáîéíïìåß ôéò åôáéñåßåò 
ÉÁÓÙÍ ÐëçñïöïñéêÞ Á.Å. (Óõììåôï÷Þ 33,50%), ÅÖÅÊÔ ÅöáñìïãÝò ðëçñïöïñéêÞò ÁÅÅ (Óõììåôï÷Þ 38%), ÁÌÅÑÉÊÁÍ ÊÏÌÐÉÏÕÔÅÑÓ ÊÁÉ ÅÍÔÆÉÍÉÅÑÓ ÅËËÁÓ ÁÔÅÐÅ 
(Óõììåôï÷Þ 35,48%) êáé ÔÅÊÁ SYSTEMS Á.Å. (Óõììåôï÷Þ 25%), óôçí êáôçãïñßá äéáèÝóéìá ãéá ðþëçóç ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá. (Óçìåßùóç 15). 10. 
Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Åôáéñåßáò ôçí 10ç ÌáÀïõ 2010 óå åöáñìïãÞ ôçò áðüöáóçò ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí Ìåôü÷ùí, ìå ôçí ïðïßá åãêñßèçêå ç 
áãïñÜ éäßùí ìåôï÷þí, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 16 ôïõ Ê.Í. 2190/20, áðïöÜóéóå íá ðñïâåß óå áãïñÜ ìÝ÷ñé åíüò åêáôïììõñßïõ (1.000.000) éäßùí ìåôï÷þí óôï äéÜóôçìá 
áðü 11.05.2010 Ýùò 31.12.2010 ìå êáôþôáôç ôéìÞ áãïñÜò ðåíÞíôá ëåðôÜ ôïõ åõñþ (  0,50) êáé áíþôáôç ðÝíôå åõñþ (  5,00) áíÜ ìåôï÷Þ. Åíôüò ôïõ 2010, ç 
Åôáéñåßá ðñïÝâç óå áãïñÜ 265.384 éäßùí ìåôï÷þí, ìÝóù ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ Áèçíþí, óõíïëéêÞò áîßáò êôÞóçò  301 ÷éë. ÅðéðëÝïí ôçí 10ç Éáíïõáñßïõ 2011 ôï 
Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Åôáéñåßáò ìå âÜóç ôçí ùò Üíù áðüöáóç ôçò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôùí ìåôü÷ùí áðïöÜóéóå íá ðñïâåß óå áãïñÜ ìÝ÷ñé åíüò 
åêáôïììõñßïõ (1.000.000) éäßùí ìåôï÷þí óôï äéÜóôçìá áðü 11.01.2011 Ýùò 31.12.2011 ìå êáôþôáôç ôéìÞ áãïñÜò ðåíÞíôá ëåðôÜ ôïõ åõñþ (  0,50) êáé áíþôáôç 
ðÝíôå åõñþ (  5,00) áíÜ ìåôï÷Þ. Áðü ôçí 01.01.2011 ìÝ÷ñé ôçí 31.12.2011 ç Åôáéñåßá Ý÷åé ðñïâåß óå áãïñÜ 321.835 éäßùí ìåôï÷þí, ìÝóù ôïõ ×ñçìáôéóôçñßïõ 
Áèçíþí, óõíïëéêÞò áîßáò êôÞóçò åõñþ 359 ÷éë ìå ìÝóç ôéìÞ åõñþ 1,11 áíÜ ìåôï÷Þ. Ç Åôáéñåßá êáôÜ ôçí ëÞîç ôçò êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò êáôÝ÷åé óõíïëéêÜ 587.219 ßäéåò 
ìåôï÷Ýò ìå áîßá êôÞóçò  660 ÷éë. ðïõ áíôéðñïóùðåýïõí ðïóïóôü 1,2% ôïõ ìåôï÷éêïý ôçò êåöáëáßïõ. 11. Ç ̧ êôáêôç åî áíáâïëÞò ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåôü÷ùí 
ôçò Åôáéñåßáò ðïõ óõãêëÞèçêå óôéò 17 Éáíïõáñßïõ 2011 (ëüãù Ýëëåéøçò ôçò áðáéôïýìåíçò áðü ôïí ê.í. 2190/1920 êáé ôï Üñèñï 22 ôïõ Êáôáóôáôéêïý ôçò Åôáéñåßáò 
áðáñôßáò ôùí 2/3 ôïõ êáôáâåâëçìÝíïõ ìåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò ¸êôáêôçò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò 23 Äåêåìâñßïõ 2010), áðïäå÷üìåíç ôçí áðü 29 Óåðôåìâñßïõ 
2010 ó÷åôéêÞ åéóÞãçóç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ, áðïöÜóéóå ìåôáîý Üëëùí ôçí áðüó÷éóç ôïõ êëÜäïõ «ÄéáíïìÞ êáé Ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç ðñïúüíôùí ÐëçñïöïñéêÞò 
êáé Ôçëåðéêïéíùíéþí» êáé ôçí åéóöïñÜ ôïõ óôçí åôáéñåßá «Info Quest Technologies Á.Å.Â.Å.». Ëüãù ôçò áíáäï÷Þò ôïõ åí ëüãù êëÜäïõ áðü ôçí «Info Quest 
Technologies Á.Å.Â.Å.», ôï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò ôåëåõôáßáò áõîÞèçêå êáôÜ ôï ðïóü ôùí  46.634.800, ìå ôçí Ýêäïóç 630.200 íÝùí êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí 
ïíïìáóôéêÞò áîßáò  74 ç êÜèå ìßá. Ïé ìåôï÷Ýò ðïõ åîÝäùóå ç «Info Quest Technologies Á.Å.Â.Å.» ëüãù ôçò áíáäï÷Þò ôïõ êëÜäïõ äüèçêáí óôï óýíïëü ôïõò ùò 
áíôÜëëáãìá óôçí áðïó÷ßæïõóá êáé åéóöÝñïõóá ôïí êëÜäï «Quest Óõììåôï÷þí Áíþíõìç Åôáéñåßá». Ç ëïãéóôéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ áðïó÷éæüµåíïõ êëÜäïõ óõíôÜ÷èçêå µå 
30 Óåðôåìâñßïõ 2010 êáé ç åí ëüãù áðüó÷éóç ïëïêëçñþèçêå ôçí 31 Éáíïõáñßïõ 2011. Óçìåéþíåôáé üôé ç áðüó÷éóç ôïõ åí ëüãù êëÜäïõ êáé ç åéóöïñÜ ôïõ óôçí 
Áðïññïöþóá, äåí ìåôÝâáëå ïõäüëùò ôç ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôïõ Ïìßëïõ, êáèüôé ôá ìåãÝèç ôïõ áðïó÷éóèÝíôïò êëÜäïõ óõìðåñéëáìâÜíïíôáé óôéò 
åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñåßáò. Ïé äéáêïðåßóåò äñáóôçñéüôçôåò ôéò Åôáéñåßáò áíôéðñïóùðåýïõí ôïí áíùôÝñù áðïó÷éóèÝíôá êëÜäï. 12. ÊáôÜ 
ôçí ëÞîç ôçò êëåéüìåíçò ÷ñÞóçò äåí õößóôáíôáé åðßäéêåò Þ õðü äéáéôçóßá äéáöïñÝò êáé áðïöÜóåéò äéêáóôéêþí Þ äéáéôçôéêþí ïñãÜíùí ðïõ Ý÷ïõí Þ åíäÝ÷åôáé íá Ý÷ïõí 
óçìáíôéêÞ åðßðôùóç óôçí ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç Þ ëåéôïõñãßá ôçò Åôáéñåßáò êáé ôïõ Ïìßëïõ.  13. Ôçí 25 Ïêôùâñßïõ 2011, ç ̧ êôáêôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôçò Åôáéñåßáò 
áðïöÜóéóå ôçí åðéóôñïöÞ êåöáëáßïõ óôïõò µåôü÷ïõò ôçò, ðïóïý åõñþ 0,10 áíÜ µåôï÷Þ, µÝóù µåßùóçò ôïõ µåôï÷éêïý êåöáëáßïõ ôçò Åôáéñåßáò êáôÜ ôï ðïóü ôùí 
åõñþ 4.870.522, µå ôáõôü÷ñïíç µåßùóç ôçò ïíïµáóôéêÞò áîßáò ôçò µåôï÷Þò áðü åõñþ 0,70 óå 0,60. Ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç áðïöÜóéóå åðßóçò ôçí ôñïðïðïßçóç ôïõ 
Üñèñïõ 5 ôïõ Êáôáóôáôéêïý ôçò Åôáéñåßáò ðïõ áöïñÜ óôï Ìåôï÷éêü ÊåöÜëáéï, ôï ïðïßï áíÝñ÷åôáé óå åõñþ 29.223.132 êáé äéáéñåßôáé óå 48.705.220 Üûëåò êïéíÝò 
ïíïµáóôéêÝò µåôï÷Ýò, ïíïµáóôéêÞò áîßáò åõñþ 0,60 ç êÜèå µßá. Ç áíùôÝñù ôñïðïðïßçóç åãêñßèçêå ìå ôçí õð áñßèì. Ê2-8686 áðüöáóç ôçò 31 Ïêôùâñßïõ 2011 ôïõ 
Õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò, Áíôáãùíéóôéêüôçôáò êáé Íáõôéëßáò. Êáôüðéí ôïõ áíùôÝñù ôï ìåôï÷éêü êåöÜëáéï ôçò Åôáéñåßáò áíÝñ÷åôáé óå  29.223.132 äéáéñïýìåíï óå 
48.705.220 êïéíÝò, ïíïìáóôéêÝò åêäïèåßóåò êáé ðëÞñùò åîïöëçèåßóåò ìåôï÷Ýò, ïíïìáóôéêÞò áîßáò  0,60 áíÜ ìåôï÷Þ. 14. Ãåãïíüôá ìåôÜ ôçí çìåñïìçíßá 
éóïëïãéóìïý: Ç Åôáéñåßá, óýìöùíá ìå ôï íüìï 3556/2007 (Üñèñï 3, ðáñ. 1 (éóô), (ââ), êáé Üñèñï 21), ôçí áðüöáóç 1/434/3.07.2007 ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò 
êáé ôï áñ. 13 ôïõ íüìïõ 3340/2005, äçìïóéïðïßçóå 1) üôé ï ê .Èåüäùñïò ÖÝóóáò Ðñüåäñïò ôçò Åôáéñåßáò, ðñïÝâç óôéò 6 Öåâñïõáñßïõ 2012 óå ðþëçóç 1.350.000 
êïéíþí ïíïìáóôéêþí ìåôï÷þí ôçò Åôáéñåßáò, óõíïëéêÞò áîßáò  270.000, ìÝóù åíôïëÞò äéáêáíïíéóìïý åîù÷ñçìáôéóôçñéáêÞò óõíáëëáãÞò (OTC transaction), ìå 
áðïôÝëåóìá ïé óõíïëéêÝò ìåôï÷Ýò ôïõ êáé ôá áíôßóôïé÷á äéêáéþìáôá øÞöùí ôïõ íá ìåôáâëçèïýí áðü 25.787.420 (ðïóïóôü 52,95%) óå 24.437.420 (ðïóïóôü 50.17 
%) êáé 2) üôé ç êá Åõôõ÷ßá ÊïõôóïõñÝëç, ÌÝëïò ôïõ Ä.Ó. ôçò Åôáéñåßáò, ðñïÝâç óôéò 6 Öåâñïõáñßïõ 2012 óôçí áãïñÜ ôùí ùò Üíù 1.350.000 êïéíþí ïíïìáóôéêþí 
ìåôï÷þí ôçò Åôáéñåßáò, óõíïëéêÞò áîßáò 270.000 , ìÝóù åíôïëÞò äéáêáíïíéóìïý åîù÷ñçìáôéóôçñéáêÞò óõíáëëáãÞò (OTC transaction), ìå áðïôÝëåóìá ïé óõíïëéêÝò 
ìåôï÷Ýò ôçò êáé ôá áíôßóôïé÷á äéêáéþìáôá øÞöùí ôçò íá ìåôáâëçèïýí áðü 10.682.972 (ðïóïóôü 21,93%) óå 12.032.972 (ðïóïóôü 24,71%).  Áðü ôçí 1ç Éáíïõáñßïõ 
2012 ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá (28 Ìáñôßïõ 2012), ç Åôáéñåßá Ý÷åé ðñïâåß óå áãïñÜ 45.600 éäßùí ìåôï÷þí óõíïëéêÞò áîßáò åõñþ 32 ÷éë. ìå ìÝóç ôéìÞ åõñþ 0,7 áíÜ ìåôï÷Þ. 
Ôçí 28ç Ìáñôßïõ 2012, ç Åôáéñåßá êáôÝ÷åé 632.819 ßäéåò ìåôï÷Ýò ðïõ áíôéðñïóùðåýïõí ÷ñçìáôéóôçñéáêÞ (ôñÝ÷ïõóá áîßá) ýøïõò åõñþ 461 ÷éë. Äåí ðñïÝêõøáí 
ðåñáéôÝñù óçìáíôéêÜ ãåãïíüôá ìåôÜ ôçí çìåñïìçíßá Éóïëïãéóìïý.
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